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Abstract 
Title: Chasing the frame factor theory. A critical study of the Swedish school in a perspective of three 
decades; on changed governance and conditions of teaching subjects such as music. 
Language: Swedish 
Keywords: Frame factor theory, education policy, governance, pedagogy, music pedagogy, Latour  
 
This study analyses the influence of the frame factor theory on the Swedish school system during the 
period 1967 to 1999. The overall aim is to clarify the basic ideas and dimensions of the frame factor 
theory, and show how this theory shaped the governance of the Swedish school system. The study also 
illustrates how the condition for different subjects, for instance music, has been formed by this theory. 
Additionally, the paper describes how the frame factor theory is used in music pedagogical studies. 
 
The research task has been to track and analyse basic dimensions of the frame factor theory, and to 
identify how these dimensions has changed over time. However, the frame factor theory is an abstract 
conceptual model, and thus hard to follow in the real world of governmental reports, proposals and 
regulations. The solution to this impediment has been to follow the singe most important carrier of  
this model to the various positions into which he brings the frame factor theory – as a professor in the 
academy, as an expert in the government administration of inquiry, and as a director-general in the 
Swedish Board of Education. Latour’s theoretical model of “sociogram/technogram” was used for 
analysing this journey of the frame factor theory through time and context. The analysis shows that  
the content of the theory changed according to the carrier’s position, and the possibilities the different 
contexts implied. 
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1. Inledning 
Under min studietid vid Institutionen för musik, pedagogik och samhälle vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm har jag i musikpedagogiska arbeten stött på ramfaktorteorin.  
Av föreläsningar som jag deltagit i under min tid som student, har jag förstått att teorin 
använts för att analysera och styra skolans villkor och verksamhet som processen i 
klassrummet och skolans ämnen, exempelvis musikämnet. Med denna teori lär experten 
kunna förutsäga vad som sannolikt inte inträffar i processen i klassrummet i samspelet mellan 
elever och lärare. Teorin har väckt min nyfikenhet på frågor som hur den har uppkommit och 
utvecklats, utifrån vilka ideal den formats samt aktörerna bakom teorin. Följande citat 
stimulerade mig att gå vidare i jakten på ramfaktorteorin: 
 

I den förändring jag här kort och principiellt försökt beskriva [avseende den politiska styrningen av 
skolan] finns ramfaktorteorin. Den finns som ett verktyg för tänkandet och därmed finns den som en del 
av utbildningsplaneringen under trettio år. (Lundgren, 1999a, s. 39) 

 

1.1. Presentation av studieobjektet 
Författaren till citatet ovan är Ulf P. Lundgren. Han är professor i pedagogik och har lett stora 
forskningsprogram, han har varit expert i en rad statliga utredningar om skolan och dessutom 
generaldirektör för Skolverket under närmare ett decennium. Lundgren har således under 
nästan trettio år varit en central aktör inom skolpolitiken och innehaft höga positioner inom 
akademin, varit politiskt sakkunnig och även myndighetschef. Det råder nog inte någon 
tvekan om att Lundgren i och med dessa positioner har haft ett stort inflytande på skolans 
förändring under lång tid.1 
   I tillbakablickar beskriver Lundgren att han under alla dessa år inspirerats av den teoretiska 
modellen ramfaktorteorin, som han utvecklade i sin avhandling om undervisningsprocesser i 
grundskolan (Lundgren, 1972). Lundgren har beskrivit hur viktig denna teori är som 
tankemodell för honom, “att den har varit och är en aktiv del av mitt eget tänkande” 
(Lundgren, 1994, s. 5), och att den är “ett verktyg för utbildningsplanering och samtidigt 
också en teori för att förstå 1980- och 1990-talets skolreformer” (Lundgren, 1999a, s. 31).2 
Lundgren har som central aktör för skolans förändring under flera decennier använt sin 
teoretiska modell för tänkande om planering och styrning av skolan. Ramfaktorteorin i korthet 
handlar om de övergripande ramarna som formar skolan i stort men som också styr och ger 
villkor för skolans inre arbete som processerna i klassrummet och ämnen som exempelvis 
musik. Ramarna i ramfaktorteorin förändras under den studerade perioden (1967-1999) men 
kom till slut att handla om ramarna ekonomi, juridik, ideologi och utvärdering, samt hur dessa 
samspelar i styrningen av skolan.  

                                                
1 Stenlås (2009, s. 89) menar att professor Ulf P. Lundgren i och med sina positioner som sakkunnig i 
utbildningsdepartementet, offentlig utredare och som generaldirektör i Skolverket haft ett mycket stort inflytande 
över 1990-talets utbildningspolitik. Lundgren har dessutom som vetenskaplig ledare lett stora delar av den 
pedagogiska forskningen om just de reformer han själv föreslagit och utformat. Haldén (1997b, s. 1) beskriver 
Lundgren som en av de mest betydelsefulla arkitekterna till den reform som bland annat innebar att 
Skolöverstyrelsen lades ned och Skolverket inrättades. Haldén pekar också på Lundgrens långa historia som 
kritiker av den gamla institutionen (Skolöverstyrelsen) och som sakkunnig i olika statliga utredningar. 
2 Huruvida ramfaktorteorin är en teori har diskuterats av bland andra Gustavsson (1994, s. 14) där hon menar att 
denna visserligen uppfyller flera kriterier som brukar ställas på en teori, men att ramfaktorteorin är alltför 
allmänt formulerad för att gälla som en pedagogisk teori. Gustavsson föreslår istället termerna teoriansats eller 
tankekonstruktion. 
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   En inledande översiktlig genomgång av böcker, utredningar och annat material visade att 
ramfaktorteorin är svårfångad! Den nämns nästan inte alls som begrepp under den period  
då den ska ha varit så viktig i planeringen av skolan och dess styrsystem. Detta har väckt mitt 
intresse för att genom en mer noggrann analys söka svaren på frågor som: Vad är ramfaktor-
teorin för en innovation? Vilka dimensioner lyfter ramfaktorteorin fram? Vad grundas den på? 
Hur har teorin använts för planering och styrning? Vilka betydelsefulla aktörer har drivit 
ramfaktorteorins utveckling? Vilken betydelse har ramfaktorteorin i musikpedagogiska 
sammanhang? 
   I studien analyseras ramfaktorteorin i termer av en innovation vars skapare Lundgren bär 
modellen med sig genom akademin och statsapparaten. Innovationen och innovatören är 
således nära kopplade, en sammanvävning som också benämns som enbart ramfaktorteorin  
i denna uppsats. 
 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Ramfaktorteorin som innovation är studieobjektet för denna uppsats. Det övergripande syftet 
är att försöka klarlägga modellens inflytande på utformningen av styrningen av svensk skola 
samt hur den har uppkommit och formats under 1980- och 1990-talet. Min utgångspunkt är att 
den här formen av styrning är generell och gäller för skolans alla nivåer och ämnen. Här ingår 
naturligtvis ämnet musik. Föreliggande uppsats analyserar således framväxten av en teori som 
formar villkor för musikpedagogik och musikaliskt lärande i svensk grundskola. I uppsatsen 
kommer jag att åskådliggöra ramfaktorteorins inflytande under tre decennier genom att belysa 
teorins grundläggande idéer och dimensioner, samt hur dessa speglas i statliga utredningar, 
propositioner och nya styrsystem för den svenska skolan. De frågor jag ska belysa är följande:  

• Vilka faser kan identifieras under perioden 1967 till 1999 där ramfaktorteorin på olika 
sätt haft inflytande på utvecklingen av skolans styrsystem?  

• Vilka nätverk/allianser kan identifieras som stöd för ramfaktorteorin över tid? Vilka 
aktörer enrolleras, det vill säga dras in, och vilka utmanas? Hur förändras idéerna och 
dimensionerna i ramfaktorteorin i samband med enrolleringar av andra aktörer? 

• Hur speglas ramfaktorteorin i statliga utredningar och propositioner under Lundgrens 
tid som expert i statliga kommittéer? Hur speglas ramfaktorteorins idéer och 
dimensioner i formningen av skolans styrsystem under Lundgrens tid som Skolverkets 
generaldirektör? 

• Vilka förutsättningar för musikaliskt lärande har ramfaktorteorins utveckling bidragit 
till i den svenska grundskolan? 

 

1.2.1. Kommentar till syfte och frågeställningar 
Forskningsfrågor av det slag som jag skisserat ovan är enligt organisationsforskare som Zald 
och Lounsbury (2010) inte så vanliga i dagens forskning. Enligt dessa forskare har alltför 
många studier de senaste femtio åren undvikit att studera samhälleliga och politiska ämnen 
utifrån hur maktstrukturer formats och iscensatts av en elit, grupperingar av individer på 
viktiga samhällsposter med syftet att styra, övervaka och bibehålla en viss social ordning. 
Zald och Lounsbury önskar se en forskning som inriktar sig på att visa hur förändringar av 
samhället formas av en maktelit. En sådan forskning skulle utifrån moderna teorier om makt 
öka vår förståelse om hur makt formas och sätts i arbete: 
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[W]e call for the development of an institutional approach to the study of elites and command posts that 
draws on contemporary theories of power and culture to inform the creation of a new body of knowlegde 
to inform our understanding of policy making and implementation. (Zald & Lounsbury, 2010, s. 963) 

 
Denna typ av kritisk forskning av samhällets styrande eliter initierades av amerikanska 
sociologer som Mills på 1950-talet. I ett av hans mer centrala arbeten The Power Elite (Mills, 
1956/1971) påbörjar Mills en forskningsinriktning kring “vanliga” människors alldagliga liv 
som styrs av krafter som de varken kan förstå eller behärska. Men, menar Mills, alla 
människor är inte “vanliga”. Några har: 
 

... positioner [som] gör det möjligt för dem att fatta beslut som får mycket omfattande verkningar. [...] De 
leder statsmaskineriet och gör anspråk på de prerogativ som detta skänker. [...] De sitter på de strategiska 
stabsplatserna i samhället, de punkter dit man har koncentrerat alla de effektiva medlen och metoderna för 
makt och rikedom och den ryktbarhet som kommer dessa människor till del. (Mills, 1956/1971, s. 7f) 

 

1.3. Material för studien 
För att följa ramfaktorteorin över tid har jag använt följande källor: 

• Lundgrens Curriculum Vitae  
• Donald Broadys bibliografi över Lundgrens samlade verk, 1966-1990  
• Vänböcker 
• Artiklar och publicerade tal av Lundgren  
• Lundgrens böcker 
• Beredningsunderlag och statliga offentliga utredningar där Lundgren  

medverkar som expert 
• Avhandlingar där ramfaktorteorin används 
• Internt material under den tid som Lundgren varit GD i Skolverket 
• Litteratur som handlar om skolans utveckling under denna tid. 

 

1.4. Avgränsningar 
Denna studie fokuserar på att kartlägga en idés inflytande, hur den förändras och färdas över 
tid i olika kontexter. Tidsmässigt täcker studien perioden från 1967 till 1999 med undantag för 
några arbeten på 2000-talet för att visa hur ramfaktorteorin fortsatt att utvecklas. I detta arbete 
väljer jag att enbart studera skriftliga källor, texter i offentliga dokument av olika slag. 
Därmed har jag inte underlag för att analysera aktörernas förhandlingar och erfarenheter, 
utöver vad som skrivs i de studerade dokumenten. Jag kommer inte att närmare studera 
effekter av ramfaktorteorin i skolan eller undersöka hur idén uppfattas av olika aktörer. 
Textmängderna är mycket stora och för att hantera dessa gör jag endast djupgående analyser 
av några av de verk som jag identifierat som centrala för ramfaktorteorins utformning av 
skolans styrsystem. 
 

1.5. Reflektion över arbetsmetod 
Eftersom ramfaktorteorin är en abstrakt tankemodell och som innovatören nästan aldrig 
hänvisar till under tiden då den används, har det varit svårt att fånga innovationen 
ramfaktorteorin i arbete. En lösning har då varit att över tid följa den aktör som är den 
tydligaste bäraren av denna idé, det vill säga att följa ramfaktorteorin genom forskaren 
Lundgrens arbete med att etablera och utveckla teorin i akademin, till experten och utredaren 



 6 

Lundgrens medverkan i statliga utredningar om skolans styrning, och slutligen till 
generaldirektören Lundgrens initiativ i Skolverket. Min empiri bygger på analyser av 
dokument i Lundgrens spår genom akademin och statsapparaten, för att där söka efter 
ramfaktorteorin i arbete. Studiens arbetsmaterial innehåller således inte intervjuer, vilket 
skulle kunna ge ett annat perspektiv på ramfaktorteorins betydelse. Lundgrens egna utsagor 
om hur denna teori har präglat hans tänkande och hur den har varit en viktig del i 
utformningen av skolans styrning, ger dock grund för antagandet att ramfaktorteorin satt 
avtryck i policys och styrsystem. Forskningsuppgiften är således att spåra ramfaktorteorin 
genom akademin och det utbildningspolitiska fältet. Slutsatserna bygger på analyser av 
ramfaktorteorins utveckling såsom den uttrycks i många olika dokument. En del av dessa 
dokument har skrivits av Lundgren själv, medan andra texter har skrivits i samarbete med 
andra författare. Under arbetet med denna uppsats blev det tydligt att Lundgrens tidiga texter 
återkom i senare utredningstexter men utan referenser. Detta var inledningsvis förvirrande för 
mig. Men efterhand som jag lärde mig att känna igen Lundgrens texter kunde jag också 
identifiera dem, trots att det saknades hänvisningar till de ursprungliga texterna.  
   Det empiriska materialet är omfattande, ofta ordrikt och ibland svårbegripligt, även vid en 
närläsning. För att följa ramfaktorteorins resa genom samhället var jag tvungen att konstruera 
en periodindelning som växte fram genom analysen av alla texter. Periodindelningen visade 
sig vara helt nödvändig för analysen med tanke på det komplexa omfångsrika materialet och 
det svårfångade studieobjektet. 
 

1.6. Reflektion över forskningsprocessen 
Designen av uppsatsen har förändrats efter hand. Inledningsvis var fokus direkt riktat mot  
att spåra ramfaktorteorins inflytande i politiska och myndighetsutövande sammanhang där 
Lundgren har verkat. Mitt antagande var att ramfaktorteorins idé och dimensioner snabbt 
skulle identifieras och därefter spåras som en innovation i arbete i ett antal utredningstexter 
och styrsystem. Att ramfaktorteorin inte var en konkret apparat utan en tankemodell 
försvårade naturligtvis uppgiften, men hyllningarna till teorins betydelse i diverse återblickar 
gjorde det troligt att dess närvaro i olika sammanhang skulle kunna spåras (Lundgren i 
Broady & Lundgren, 1984; Gustavsson & Selander, 1994; Lundgren, 1999; Forsberg, 2003). 
   Under arbetet med uppsatsen visade det sig att ramfaktorteorins idé och dimensioner inte 
alls var lätta att identifiera. Därför blev jag tvungen att börja en text- och idéanalys av 
ramfaktorteorin för att se vad det var som jag mer konkret skulle spåra. Det visade sig att 
beskrivningarna i återblickarna från slutet av 1990-talet inte stämde med den ursprungliga 
teorins terminologi (Lundgren, 1999a). Detta innebar att det blev nödvändigt att göra en 
relativt omfattande analys av ramfaktorteorins utveckling över några decennier. Denna omväg 
har medfört att empirin fått en bättre tillpassning till den modell av Latour som jag använder i 
uppsatsen och som beskrivs kap. 3. I korthet handlar Latours modell om hur en idé förändras i 
de “översättningar” som görs i nätverken och som hjälper till att etablera en idé eller en 
teknologi.  
   I senare bearbetningar av denna uppsats har ramfaktorteorins innehåll, de olika ramarna, fått 
en alltmer undanskymd roll eftersom ramfaktorteorin glider undan – hur mycket jag än 
försöker studera innovationen förblir innehållet och funktionen som tankeverktyg otydlig. 
Istället blir andra data, material och analyser om de sammanhang där ramfaktorteorin verkat, 
allt viktigare för förståelsen av fenomenet. Här förtätas empirin och detaljrikedomen kan 
kanske uppfattas som tung att läsa. Men utan denna detaljeringsgrad är det svårt att kritiskt 
granska en så central makthavare som Lundgren har varit. Detta gäller särskilt eftersom andra 
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forskare inte har uppmärksammat de förhållanden som jag ser som centrala för att förstå 
skolans utveckling i ett trettioårsperspektiv. 
   Bland många betydelsefulla texter som varit mig behjälpliga i analysen av ramfaktorteorin 
märks Stenlås (2009) rapport En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och 
statliga reformideologier. Rapporten bröt min känsla av att stå utanför diskursen – vad som är 
möjligt och inte möjligt att studera i svensk skolforskning. Stenlås har uppmärksammat 
Lundgrens mångfacetterade roll i skolans utveckling men utan att gå närmare in på Lundgrens 
roll i skolans förändring från 1970-talet och framåt. Uppsatsens inledningscitat är drivkraften i 
detta arbete och har liksom en fyrbåk hållit mig kvar i ramfaktorteorins kölvatten: 
“[ramfaktorteorin] finns som ett verktyg för tänkandet och därmed finns den som en del av 
utbildningsplaneringen under trettio år” (Lundgren, 1999a, s. 39).  
 

1.7. Tidsandan 
Föreliggande uppsats analyserar den förändring som ägt rum i svensk skola från 1967 och 
framåt. Därför ämnar jag i detta avsnitt kort beskriva den anda som rådde i samhället under 
1960- och 1970-talen, framförallt inom akademin. Studiens resultat kan delvis förstås i 
relation till denna tidsanda.  
   Arvidsson (2008) menar att den stora skara unga människor som befolkade universiteten 
under 1960-talets första hälft hade en viss betydelse för seklets radikala åsikter. Individerna  
i denna stora grupp var barn av den socialdemokratiska ambitionen att skapa ett rättvist och 
utjämnande undervisningssystem, vilket innebar att även de lägre sociala skiktens barn skulle 
få del av den högre bildningens värld. Studenternas kamp för att bryta ned hierarkier var 
tecken på att ett nytt ideal fått fäste inom universitetsvärlden. Synen på vetenskapligt arbete 
som under lång tid haft en historieorienterad inriktning förändrades. Studenterna krävde en 
inriktning som handlade om samtiden och klasskampen.  
   Kriget i Vietnam var också en avgörande faktor för vänsterrörelsens expansion. Flera 
grupperingar inom vänsterrörelsen som FNL, SKP/Kfml, Kfml(r) och VPK3 försökte få grepp 
om ungdomsrörelsen. Den dåvarande svenska statsministern Olof Palmes närmande till 
Sovjetunionen och hans engagemang för Nordvietnam och FNL var en etablerad politikers 
sätt att fånga upp vänstervindarna. Genom Clarté4 fick FNL-grupperingar med sin maoistiska 
ledningsstil ett stort inflytande inom studentrörelsen. Universitetet i Lund delades i det 

                                                
3 FNL är en förkortning för Front populaire pour la libération du Sud du Viêt Nam, i svensk översättning Södra 
Vietnams Nationella Befrielsefront. SKP/Kfml står för Sveriges kommunistiska parti (SKP), svenskt politiskt 
parti bildat 1967 under namnet Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (KFML) som en prokinesisk och 
antisovjetisk utbrytning ur VPK, Vänsterpartiet kommunisterna (nuvarande Vänsterpartiet). 1973 bytte Kfml 
namn till Sveriges kommunistiska parti. Kfml(r) står för Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna 
(revolutionärerna) är ett svenskt kommunistiskt politiskt parti, grundat 1970 i en utbrytning från Kommunistiska 
förbundet marxist-leninisterna (Kfml). (Källa: http://sv.wikipedia.org , 2010-06-12) 
4 Clarté bildades i Sverige 1921 efter fransk förebild. Under 1930-talet tog förbundet ställning mot 
nationalsocialismen. Förbundet splittrades 1939 men återuppstod 1944. Många unga socialdemokrater var aktiva 
även inom Clarté. I Lund var exempelvis Tage Erlander ordförande för den lokala avdelningen under 30-talet. I 
Uppsala deltog blivande högerledaren Jarl Hjalmarson i bildandet av Clartés lokalorganisation. Under 1960-talet 
radikaliserades Clarté och förklarade sig vara en kommunistisk organisation. Från sent 60-tal och långt in på 70-
talet samarbetade förbundet nära med Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (KFML) (som under 
samma tid bytte namn till Sveriges kommunistiska parti). Clarté var under 1960- och 70-talen också 
framgångsrikt vid många universitet och högskolor och vann till exempel många mandat i valen till 
kårfullmäktige vid Stockholms universitet. Efter en nedgång i verksamheten valde förbundet på 1980-talet en 
annan väg och bröt 1982 kopplingarna med Sveriges kommunistiska parti, med motiveringen att detta inte längre 
hade starkt stöd bland studenterna. Enligt egna uppgifter har man numera omkring 60 medlemmar (2004). 
Förbundet utger tidskriften Clarté. (Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Clarté, 2010-11-12) 
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officiella universitetet och i det framväxande “alternativa” universitet5 där studenter inom 
vänsterrörelsen bildade olika institutionsgrupper, studentföreningar och studiecirklar och gav 
ut tidsskrifter som Häften för kritiska studier och Zenit där marxismen diskuterades.  
   Kårhusockupationen i Stockholm under 1968, studentdemonstrationer i Lund i samband 
med universitetets 300-årsjubileum och studenters insamlingar av böcker till det kämpande 
Hanoi sågs som en början till en socialistisk omstöpning av hela samhället. Studenterna skulle 
ange tonen och sätta igång revolutionen. Den förborgerligade arbetarklassen skulle tvingas till 
ett uppvaknande av ett revolutionärt avantgarde av studenter och intellektuella (Nordin, 2008, 
s. 140).  
   Historiker framställer delar av utbildningssektorn under 1960- och 1970-talen som 
“humanioras och hela det humanistiska bildningsarvets kris” (Fehrman, 1972, i Nordin 2008, 
s. 177). Krisen anses bero på flera faktorer. Den väldiga ökning av studenter till högskolor 
och universitet förde in grupper som inte alltid hade den bakgrund av allmänbildning som 
tidigare ansetts självklar. Till detta bidrog att de gamla läroverken med studentexamina 
avskaffades från sextiotalets slut. Gymnasieskolans humanistiska bildningsarv tunnades ut i 
takt med att de disputerade lektorerna minskade i antal. Dessa hade tidigare utgjort en länk 
mellan skola och universitet (Nordin, 2008, s. 176f).  
   Vänsterrörelsens idéer gjorde det lättare att stämpla kunskaper i ämnen som historia, 
litteratur, konst och filosofi som onyttig, borglig och elitistisk. Något senare också som 
eurocentriskt och rent av rasistiskt, en diskurs som i viss utsträckning fortfarande råder (se, 
Buruma & Margalit, 2004; Cohen, 2007). Historikern Nordin (2008) talar om “misstankens 
hermeneutik” i den meningen att avslöja och underminera det borgliga samhällets alla 
vidrigheter.  
   Utanför universitetsvärlden bidrog förlagsverksamhet och media till vänsterns expansion. 
Flera nya böcker i rapportform kom ut på marknaden. Det var böcker som Jan Myrdals 
Rapport från en kinesisk by (1963) som entusiastiskt skildrar en kinesisk by i Mao Zedongs 
Kina, C. H. Hermanssons Vänsterns väg (1965), Göran Palms En orättvis betraktelse (1966) 
med dess angrepp på Västerlandet samt Sara Lidmans Samtal i Hanoi (1966) där författaren 
hyllar den kämpande vietnamesiska kommunismen. Gemensamt för många av dessa böcker 
var svartmålningen av västkapitalismen och skönmålningen av förhållandena i de socialistiska 
länderna. 
   Även musikforskningen påverkades av vänstervågen på 1960-talet, framförallt 
musikforskningen i Göteborg med Jan Ling som förespråkade en mer teoriinriktad och 
marxistiskt inriktad forskning. Här handlade det både om att föra in ett musiksociologiskt 
perspektiv i forskningen och att bredda ämnet med populärmusik och en utomeuropeisk 
musiktradition (Nordin, 2008, s. 206).  

 

2. Ramfaktorteorin i vetenskapliga arbeten 
För att få en inblick i hur forskare inom mitt eget område musikpedagogik har använt 
ramfaktorteorin i vetenskapliga arbeten, presenterar jag i detta avsnitt två studier inom detta 
ämne. Eftersom de musikpedagogiska arbetena är få, vidgar jag genomgången till att omfatta 
ramfaktorteorin i två andra pedagogiska avhandlingar inom bild och svenska. Jag har inte 
                                                
5 Ett exempel på hur vänsterrörelsen förändrade universitetens gamla ordning är Donald Broadys beskrivning  
på hur hans generation, den så kallade 68-generationen, i början av 1970-talet ordnade sammankomster som 
kallades “kritiska seminarier”. “Där satt vi, utan lärare förstås, och försökte begripa svåra texter på diverse 
främmande språk. De långa uppsatser vi själva skrev, stencilerade och spred bland kamrater var långt mer 
avancerade än något som våra lärare förmådde oss att prestera vid de ordinarie schemalagda undervisnings-
tillfällena.” (Broady i Forsberg, 2003, s. 17) 
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funnit några internationella musikpedagogiska eller musikvetenskapliga arbeten som använt 
sig av ramfaktorteorin.  
   För att sätta ramfaktorteorin i ett bredare sammanhang i skolans förändrade styrning  
under 1990-talet berör jag även några samhällsvetenskapliga arbeten inom framför allt 
statvetenskap och organisationsforskning. I dessa studierna har jag särskilt sökt efter spår  
av ramfaktorteorin. 
 

2.1. Ramfaktorteorin i pedagogiska studier  
I Musikundervisningens yttre villkor och inre liv använder Sandberg (1996) ramfaktorteorin 
för att studera hur statligt fastlagda ramar påverkar villkoren för ämnet musik i grundskolan. 
Ramarna definieras i kategorier som; målsystem av ideologiska faktorer som läroplan, 
ramsystem av administrativa och organisatoriska faktorer som klasstorlek, lokalers 
utformning och utrustning, tid till förfogande samt ett regelsystem som innefattar skollag, 
arbetsavtal och statsbidragsbestämmelser. Avhandlingen baseras på nationella utvärderingar  
i ämnet musik i grundskolan som genomfördes i två omgångar, 1989 och 1992. Resultaten i 
avhandlingen visar att relationen mellan lärare och elever är relativt problemfri men att det 
finns svårigheter som har att göra med klassens storlek och resurstilldelning. Dessutom visar 
Sandberg att lärares bristande ämneskunskaper medför svårigheter att hantera de mål som är 
uppsatta för musikämnet (Sandberg, 1996, s. 203).  
   I avhandlingen diskuterar Sandberg även konsekvenserna av implementeringen av en ny 
läroplan för den obligatoriska skolan (Lpo 94), vilket är en förändring av en central ram i 
skolans styrning. Skillnaden mot tidigare läroplaner är att den nya läroplanen styr med mål 
och inte med en uppsättning regler som i tidigare läroplaner. Författaren menar att för att 
musiklärarna ska kunna hantera den nya läroplanen bör de utbildas i innehållet i läroplanen  
då deras autonomi annars riskeras att urholkas (Sandberg, 1996, s. 204).  
   Sandberg riktar kritik mot ramfaktorteorins alltför stora fokus på den överliggande 
strukturen, hur fastlagda ramar begränsar och möjliggör processer i undervisningen. En 
utveckling av teorins begreppsapparat som beskriver lärares handlingsmöjligheter, friheter, 
samt relationen skolans musikundervisning, samhällets musikliv och ungdomskulturen vore 
önskvärd. 
   I Musik – Den nationella utvärderingen av grundskolan (Sandberg, m.fl., 2003) utvärderas 
den nya läroplanen som utformats av Skolverket. Jämförelser med den nationella utvärdering 
som gjordes 1992 visar att elever år 2003 fortfarande uppskattar musikämnet och ser den som 
ett viktigt inslag i skolarbetet där de kan få utlopp för sin kreativitet. I likhet med Sandbergs 
avhandling (1996) visar författarna att några ramar påverkar verksamheten mer än andra. Det 
är fortfarande de organisatoriska och administrativa ramarna som inskränker lärares 
handlingsutrymme i form av minskade resurser till musikämnet, minskat utrymme i skolans 
timplan, större elevgrupper, mer dokumentation och längre arbetsdagar. Däremot påverkade 
inte den nya läroplanen från 1994, det vill säga den ideologiska ramen, musikundervisningen  
i större utsträckning, vilket anses bero på dess abstrakta formuleringar och otydliga direktiv. 
Istället väljer lärarna att forma undervisningen utifrån egna musikaliska erfarenheter. Att gå 
förbi måldokumenten (läroplan, kursplan, lokala arbetsplaner) tyder, enligt författarna, på 
bristande kompetens som försvårar bedömning av elevers kunskapsutveckling och försvagar 
musiklärares ställning på skolan.  
   Avhandlingen Bildundervisningen och det pedagogiska rummet av Petterson och Åsén 
(1989) kopplar samman det ramfaktorteoretiska perspektivet med teorier av den brittiske 
utbildningssociologen Basil Bernstein. Här handlar det om hur utbildning reproducerar 
samhällets klassrelationer. Bernstein menar att i undervisningen förmedlas bestämda koder för 
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dominerande och dominerade. Genom förvärv av dessa koder inordnas individer i en social 
struktur. Petterson och Åsén använder Lundgrens och Bernsteins teorier för att studera 
mikroprocesser, elevers och lärares interaktion, i klassrummet. Resultaten pekar på att elever 
med god social bakgrund också får bra förutsättningar senare i arbetslivet. Författarna menar 
också att de skolreformer med ambitionen att utbildning skulle ha större betydelse än social 
bakgrund för tillgång till ledande samhällspositioner har misslyckats (Petterson & Åsén, 1989, 
s. 275f). Studien ger en komplex bild av hur elever från olika sociala grupper gynnas av 
skolans undervisning. Pojkar med hög social position får mycket beröm och konkreta 
anvisningar av läraren. Det omvända råder för flickor med låg social position (ibid., s. 271f). 
Dock skiljer sig resultaten åt mellan klasser på låg- och mellanstadiet, jämfört med klasser på 
högstadiet. Med andra ord förstår jag resultaten som att det är svårt att dra några säkra 
slutsatser i denna fråga. 
   Ett återkommande tema i de ovan genomgångna studierna är kritiken mot den pedagogiska 
forskning som bedrevs före 1960. Detta tema återfinns också i flera andra studier som 
influerats av ramfaktorteorin (Gustafsson, 1977; Pedro, 1981; Lundgren i Broady & 
Lundgren, 1984). Forskningen före 1960 svarade på hur undervisningen borde vara och 
beskrev därmed ett ideal. Ramfaktorteorins förespråkare menade att forskningen istället skulle 
svara på frågan varför undervisningen gestaltas på ett visst sätt (Dahllöf, 1971, s. 130; 
Lundgren i Broady & Lundgren, 1984, s. 70; Sandberg, 2006, s. 36). 
   Ramfaktorteorin tar en ny riktning i en senare avhandling, Mellan retorik och praktik, av 
Knutas (2008). Författaren inför begreppet inre ramfaktorer (ibid., s. 98). Denna nya term 
syftar till att synliggöra och förstå lärares inre personliga föreställningar och värderingar om 
ämnet svenska och hur dessa kommer till uttryck i undervisningen. Lärares egna värderingar 
och uppfattningar jämförs med vad som står i läroplan och i andra måldokument samt de 
värderingar som ligger bakom dessa dokument (ibid., s. 33). Knutas vidgar här Lundgrens 
begrepp lärarkod6 till att också omfatta erfarenheter som ligger utanför undervisningen, som 
lokala, personella, ekonomiska faktorer, etc. Genom att dra in individens samtliga 
livserfarenheter i begreppet formar Knutas ett analytiskt redskap som beskriver, tolkar och 
förstår de val och värderingar som lärare gör i den pedagogiska verksamheten (ibid., s. 98f) 
och hur detta relateras till vad som står i olika måldokument.7 Knutas följer här förespråkare 
för ramfaktorteorin om varför undervisning gestaltas på ett visst sätt.  
 

2.2. Ramfaktorteorin i studier om förändring av skolans styrning 
För att vidga min förståelse om skolans förändrade styrning under 1990-talet, har jag även 
studerat några samhällsvetenskapliga arbeten inom framför allt statsvetenskap och 
organisationsforskning (Jacobsson & Sahlin-Andersson, 1995; Haldén, 1997; Nytell, 2006).  
I dessa arbeten har jag särskilt sökt efter spår av ramfaktorteorin. Den analytiska ansatsen i 
dessa studier har inte styrts av ramfaktorteorin. Inte heller behandlas ramfaktorteorin som 
begrepp eller dess betydelse som verktyg för analys och planering av skolväsendet. Däremot 
                                                
6 Lundgrens begrepp lärarkod används för att analysera det undervisningsmönster som framträder i klassrummet. 
Koden används för att beskriva det språkliga mönster som framträder i klassrummet, vem som ger och tar ordet. 
Lärarkoden formas i sin tur av fastlagda ramar som klasstorlek, tid till förfogande, läroplan, etc., men grundas på 
lärarens egna erfarenheter och tankar om arbetets innehåll (Lundgren, 1979, i Knutas, 2008, s. 98). 
7 Forskarna Hussénius och Andersson fortsätter på Knutas arbete om de inre ramfaktorerna i artikeln En plastisk 
sak som lär nytt hela livet (Hussénius & Andersson 2010, s. 27-30). Författarna menar “att för att lärare i sin 
profession ska kunna arbeta på ett genomtänkt sätt gentemot eleverna, så är det helt nödvändigt att komma åt det 
mest personliga och privata. Det är först då som internaliserade tankemönster om kön [som temat i artikeln 
behandlar, min anm.] kan brytas”. Forskarna arbetar med att ta fram strategier så att lärare och lärarstudenter kan 
lära sig mer om sig själva och sina inneboende föreställningar om kön/genus och naturvetenskap. 
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framträder personen Lundgren som en viktig aktör i Haldéns (1997) studie som analyserar 
nedläggningen av Skolöverstyrelsen och inrättandet av det nya Skolverket. Skolverkets 
nationella utvärdering från 1990-talets början och dess påverkan på skolan i termer av att 
stimulera lokalt förändringsarbete belyses i Jacobsson och Sahlin-Andersson (1995). 
Författarna finner att utvärderingen inte bidrog till den från Skolverket önskade utveckling av 
skolan, utan upplevdes mer eller mindre som ett hot mot lärares egna problemdefinitioner och 
förklaringar till skolans resultat. Studien ser också att den skola organiserad av Skolöver-
styrelsen var mer enhetligt utformad än Skolverkets. I Skolöverstyrelsens skola skulle det inte 
göra någon skillnad vilken skola som en elev eller lärare arbetade inom. Denna likhet 
underlättades av att hela skolsektorn befolkades av en profession, det vill säga lärare med 
likartad utbildning, likartade ideal och kunskaper. Skolverket hade ambitionen att styra skolan 
med mål istället för som tidigare med en uppsättning regler. Man menade att detta skulle 
utveckla skolan då skolorna lokalt själva kunde välja hur målen skulle nås. Med Skolverket 
förändrades också Skolöverstyrelsens sammanhållna skolsektor. Nu betraktades varje skola 
som en enhet och uppmanades att profilera sig gentemot andra. Denna förändring av styrning 
och syn på skolan medförde en olikhet som innebar att skolområdet kom att befolkas av 
många fler organisationer, vilket har påverkat lärarprofessionen. Den lokala skolan 
utvecklades med en förändrad rektorsroll som skulle leda det pedagogiska arbetet. En 
ledningsgrupp inrättades med personer ofta med en annan yrkesbakgrund än ämneslärarna, 
vilket av lärare uppfattades som ett intrång på lärares arbete och självständighet. Denna nya 
organisationsform kunde därför bryta snarare än fördjupa den professionella dialogen 
(Jacobsson & Sahlin-Andersson, 1995, s. 112). Studien pekar på en förändring som medförde 
en mer hierarkisk skolorganisation än den under Skolöverstyrelsen och som splittrade upp 
lärarkåren och försvagade lärarprofessionen. 
   Nytell (2006) analyserar hur staten stärker greppet över skolan i och med 1990-talets 
skolreformer. Syftet med dessa skolreformer (decentralisering och införandet av målstyrning) 
var att ansvaret för utvecklingen av skolan skulle överföras till lokala politiker och de 
professionella i skolan, det vill säga ansvaret för verksamheten försköts nedåt i hierarkin, till 
dem som arbetar i skolan. Parallellt med detta inleddes ett skeende med statlig styrning med 
tonvikt på informativ styrning genom utvärdering och uppföljning, vilket gav en ny form av 
centralstyrning (Haldén, 1997, s. 7).  
   Inte något av de ovan presenterade samhällsvetenskapliga arbetena har uppmärksammat vad 
som Lundgren karaktäriserat som “tankeverktyget” för efterkrigstidens skolreformer.  
 

2.3. Studiens relevans 
I presentationen av ramfaktorteorin i olika vetenskapliga arbeten har jag berört några 
samhällsvetenskapliga studier (Haldén, 1997; Jacobsson & Sahlin-Andersson, 1995; Nytell, 
2006) som på olika sätt analyserar skolsektorns organisation, men som inte förhåller sig till 
begreppet ramfaktorteori eller teorins betydelse för skolans utveckling. Inom den pedagogiska 
forskningen (musik, bild och svenska) har jag koncentrerat mig på arbeten som analyserar 
skolans verksamhet utifrån ett ramfaktorteoretiskt tänkande (Sandberg, 1996; Sandberg, m.fl., 
2003; Pettersson & Åsén, 1989; Knutas, 2008). I dessa arbeten ges ett inifrånperspektiv med 
bland annat ambitionen att utveckla teorin men utan att analysera teorins förändring över tid 
eller dess översättning i statens maktapparat. För att få svar på mina frågeställningar skulle ett 
angreppssätt vara att studera ramfaktorteorin utifrån ett kritiskt perspektiv och därmed få ett 
så kallat utifrånperspektiv. För analysen kommer jag att använda en teoretiskt baserad metod 
av den franske sociologen Bruno Latour, vars principer och metoder beskrivs i nästa avsnitt. 
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3. Uppsatsens teoretiska perspektiv 
I vissa inriktningar av kritisk samhällsvetenskap innebär kritik att undersöka sociala 
institutioner,8 diskurser,9 ideologier10 och maktrelationer. Kritiken innebär att studera hur 
dessa inskränker människors fantasi, autonomi och möjligheterna att fatta egna beslut, det  
vill säga om de är dominanta, skadliga eller aldrig ifrågasätts utan tas för givna. Forskare 
inom den så kallade Frankfurterskolan11 menar att “samhället och dess institutioner är sociala 
konstruktioner, som leder till kulturella och psykiska fängelser, vilka fjättrar individerna vid 
existerande sociala former” (Alvesson & Sköldberg, 2008b, s. 310). Det handlar alltså om att 
blottlägga mäktiga aktörers handlande, vars utsagor och maktutövande strävar efter att forma 
en verklighet till förmån för vissa och till nackdel för andra. Syftet med en sådan forskning är 
att bidra till frigörelse och uppmuntra till omprövning av exempelvis förtryckande idéer, men 
utan att den erbjuder någon formel för hur en frigörelse ska gå till.  
 

3.1. Critical Management Studies  
I början av 1970-talet började forskare kritiskt studera hur arbete organiserades utifrån ett 
marxistiskt perspektiv. Denna forskningsinriktning har kraftigt expanderat och inkluderar nu 
en mängd områden inom sociologin som Foucault-inspirerad forskning12/13 och kritisk teori. 

                                                
8 Institution kan ses som ett regelsystem som möjliggör ett socialt handlande mellan människor i ett samhälle 
(Filosofilexikonet, 1983/1988, s. 263). Berger och Luckmanns (1979, s. 71) beskrivning av begreppet utgår från 
vanemässiga aktiviteter och rutiner i mänskliga handlingar. Institutioner förutsätter historicitet och kontroll. 
Rutiner av handlingar byggs upp under loppet av en gemensam historia. Kontrollen finns inbyggd i institutionen 
då de vanemässiga handlingarna innebär vissa avgränsningar. Konstpedagogen Sandström (1983, s. 311) menar 
att institutionen visar sig som organ för social kontroll genom sin makt över värderingar, där den som verkar i en 
institution måste fostras in i dess sätt att verka. 
9 Nationalencyklopedins förklaring till diskurs rymmer allt från dagligt tal till en helhet av sammanhängande 
uttryck, utsagor och begrepp. I vetenskapliga sammanhang är en diskurs också en idé om att språk och utsagor är 
formerade i olika mönster inom ett verksamhetsfält eller en social domän, exempelvis en politisk diskurs 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.7). Alvesson och Sköldberg (2008b, s. 284) ser diskurser i betydelsen 
olika sätt att konstruera och resonera om världen med hjälp av ett särskilt språk. 
10 Ideologi i betydelsen lära eller politisk världsåskådning (Filosofilexikonet, 1983, s. 255). Fairclough uppfattar 
ideologi som “betydelse i maktens tjänst” (Fairclough, 1995, s. 14) vilket ligger närmare den betydelse som 
åsyftas i denna uppsats. 
11 Frankfurterskolan bildades i slutet av 1920-talet i form av ett särskilt fristående forskningsinstitut, knutet till 
universitetet i Frankfurt. Centrala tyska samhällsvetare som var knutna till detta institut var Max Horkheimer, 
Theodor Adorno, Karl-Otto Apel, Herbert Marcuse, Walter Benjamin och Erich Fromm. Viktiga 
inspirationskällor var Marx, Weber, Hegel, Kant och Freud. 
12 Forskare som Michel Foucault stod Frankfurterskolan intellektuellt nära. Han arbetade i en tradition som 
sträckte sig från Hegel via Nietzsche och Weber till Frankfurterskolan där det grundlagts en form av reflektion, 
ett kritiskt tänkande (Alvesson & Sköldberg, 2008b, s. 368). Foucault talar om hur historien är ett evigt spel av 
hegemoni och kontroll och ständigt återkommande strider av olika slag. De som bäst behärskar de regler som har 
styrt dessa strider kontrollerar historien. Därmed har de kunnat tvinga på utvecklingen sin tolkning av historien. 
Genom att göra nedslag i historiska händelser och försöka spåra ett fenomens uppkomst, kan vi studera vad 
makten åstadkommit och dess förändring över tid (Nilsson, 2008, s. 71f). Under 1970-talet utvecklade Foucault 
den genealogiska metoden som kom att användas för studier av makt. I genealogin studerar vi maktens 
förändring över tid genom att göra nedslag i händelser och därmed försöka spåra ett fenomens uppkomst 
(Foucault, 1980, s. 83 ff). Foucaults genealogi skulle mycket väl kunna tillämpas i denna uppsats, men Foucault 
ger mig inga “konkreta” verktyg för studiens syfte, varför jag istället använder mig av Bruno Latours teoretiska 
metoder och principer. 
13 Beträffande epistem, jämför Ludwig Fleck, polsk läkare av judisk börd, som 1935 utkom med boken 
Enstehung einer wissenschaftlichen Tatsache (Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum, i 
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Kritisk teori är en samhällsvetenskaplig tradition som inkluderar Frankfurterskolan. Här 
betonas sociala förhållanden som mer eller mindre historiskt skapade och starkt präglade av 
maktsymmetrier och särintressen som kan förändras. Den kritiska teorin vill väcka 
medvetenhet om sociala fenomens politiska karaktär och utveckla forskarens förmåga till 
kritisk reflektion över förgivettagna verkligheter (Alvesson & Sköldberg, 2008b, s. 287-289). 
Benämningen av detta forskningsområde är Critical Management Studies (CMS)14 där båda 
dessa forskningsinriktningar ingår. I CMS utforskas sociala institutioner, ideologier och 
diskurser som verkar styrande. Ett vanligt angreppssätt inom CMS är att denaturalisera av 
människor konstruerade utsagor som tilldelats en naturgiven status och därför inte ifrågasatts. 
Denaturaliseringen kan innebära en dekonstruktion15 av ett socialt fenomen där fenomenets 
historiska och sociala betydelser blir förklarade (Alvesson, 2008a, s. 18f). På senare tid har 
forskare inom CMS självkritiskt diskuterat att man inte tillräckligt har fokuserat på analyser 
av samhällets makteliter och deras betydelse för samhällsutvecklingen (Zald & Lounsbury, 
2010). Här lyfts betydelsen av Mills epokavgörande arbeten fram (Mills, 1956/1971; 1959). 
Forskare inom CMS kombinerar ofta idéer, exempelvis från Frankfurterskolan och Foucault, 
men här ryms också olika versioner av socialkonstruktionism.16 En forskare inom 
socialkonstruktionismen är Bruno Latour vars verktyg kommer att användas i denna studie för 
att spåra och analysera ramfaktorteorins framväxt och etablering i skolsektorn. 
 

3.2. “Science in action” 
Latour har rönt stor uppmärksamhet genom sitt sätt att se på hur kunskap konstrueras. Hans 
forskning har upprört många amerikanska naturvetenskapliga realister för vilka naturlagarna 
                                                
översättning av Bengt Liliequist, 1997) där han talar om den kollektiva tankestilen som nästan alltid utövar ett 
oemotståndligt tvång över individens tanke och från vilket en avvikelse är otänkbar (Fleck, 1935, s. 50). Hela 
epoker lever under ett bestämt tanketvång och de med avvikande åsikter betraktas av kollektivet “som förbrytare 
och bränns på bål så länge som inte ett nytt stämningsläge har skapat en ny tankestil och andra värderingar” 
(Fleck, 1935, s. 100). 
14 För en utförlig beskrivning av CMS, se Alvesson, 2008a. 
15 Dekonstruktion, litteraturteoretisk term, vilken är aktuell sedan 1970-talet genom främst den franske filosofen 
Jacques Derrida. Dekonstruktionisterna vill avtäcka motsägelser mellan vad som syns vara författarens avsikt 
och vad texten faktiskt säger. (källa: Nationalencyklopedin) 
16 Socialkonstruktionismen är en av den moderna vetenskapens mera kontroversiella företeelser. Att säga att 
man är konstruktionist signalerar att man är radikal och kritiskt sinnad, ja rent av ett hot mot både vetenskaplig 
stringens, saklighet och god ton. Den engelske filosofen Ian Hacking skriver med glimten i ögat “att pratet om 
sociala konstruktioner är ett moln av smitta, […] som lockar oss i fördärvet. Och ändå kommer sådant tal inte att 
försvinna, lika litet som vår förkärlek för att tala om verkligheten. Det finns ett djupt liggande behov av båda 
idéerna” (Hacking, 2000, s. 139). Allmänt om socialkonstruktionismen som forskningsfält är att verkligheten ses 
som socialt konstruerat. Grundläggande är att sociala fakta ska betraktas som ting och att ifrågasätta förekomsten 
av en rationell och objektiv kunskap. Istället menar man att kunskapen uppkom genom ideologiska, intresse- 
eller maktbetonade processer. Inriktningen är inte så teorifokuserad utan själva “avslöjandet” av hur något är 
konstruerat ses som det väsentliga. Dock vill jag här inte förmedla bilden av att socialkonstruktionismen saknar 
teoretisk grund. Ett centralt författarpar är Peter Berger och Thomas Luckmann som 1966 publicerade sin 
klassiska bok The Social Construction of Reality. Författarna intresserar sig i boken för “kunskapssociologin”, en 
term som präglades i 1920-talets Tyskland av bland andra Max Scheler, tysk filosof. Berger och Luckmann 
fjärmar sig från den mer idéhistoriskt/filosofiskt anlagda sociologin och flyttar istället fokus mot “vad människor 
’vet’ är ’verklighet’ i det vardagsliv de lever utan alla teorier” (Berger & Luckmann, 1996/1979, s. 24). Istället 
för “idéer” intresserar sig Berger och Luckmann för common sense-kunskap, grundad på vanligt sunt förnuft. 
Det är denna kunskap, eller väv av betydelser, som inget samhälle kan vara förutan och som konstruerar 
verkligheten. Kunskapssociologins främsta uppgift är att studera och analysera denna väv av betydelser som tas 
för given och som har ett socialt gillande. Viktiga inspirationskällor är Durkheim som betraktar “sociala fakta 
som ting”, och Weber som lade tyngdpunkten på individnivå. Weber menar att det subjektiva meningsinnehållet 
i sociala handlingar är det centrala. Berger och Luckmann kan sägas förena dessa ståndpunkter (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s. 81-93). 
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är absoluta, objektiva sanningar, vilket har lett till det så kallade vetenskapskriget (Alvesson 
& Sköldberg, 2008, s. 93). I det här sammanhanget är det framför allt Latours modell 
“sociogram/teknogram” som är intressant (Latour, 1987, s. 103-144). Här låter Latour aktörer, 
händelser och processer spela en avgörande roll. Han inför begreppet aktanter, aktörer som 
inte behöver vara människor utan är artefakter som maskiner, apparater och system. Dessa 
aktanter får något av ett eget liv och i nätverk med mänskliga aktörer konstrueras den sociala 
verkligheten. Kanske krävs det ett visst mått av fantasi för att få detta att gå ihop, men alla 
som arbetar i någon form av organisation vet att organisationen eller olika grupper inom 
denna för sitt eget liv och utövar påverkan. Detsamma gäller också tekniska system som 
exempelvis IT-system inom en organisation. Det är alltså både människor och teknologier 
som tillsammans skapar och konstruerar. Därför, menar Latour, är det väsentliga att följa och 
beskriva inte enbart aktörer, utan även aktanter som ständigt förändras (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s. 93 ff). Aktanter i denna uppsats utgörs av olika teknologier (teknogram) 
som doktorandsystem, statligt utredningsväsende, inspektions- och utvärderingssystem.  
 

3.2.1. Att studera hur idéer reser 
Hur innovationer, policys och idéer sprids har intresserat forskare under i stort sett hela 1900-
talet. Europeiska antropologer började använda begreppet diffusion (spridningsprocess) för att 
diskutera hur innovationer spreds i olika kulturer. Det är framför allt under senare delen av 
seklet som den samhällsvetenskapliga forskningen kring spridningsprocesser blivit mycket 
omfångsrik. Viktiga begrepp i forskningen kring diffusion är sändaren, mottagaren, det 
sociala system inom vilken spridningen sker, relationerna mellan sändaren och mottagaren, 
spridningsobjektet och spridningsagenterna, nätverks- och processaspekten. En klassisk 
frågeställning i diffusionsmetaforen är “vem som säger vad genom vilken kanal till vem och 
med vilken effekt” (Johnson, 2003, s. 22).  
   Latour (1987) har kritiserat diffusionsforskningen för att vara baserad på en 
naturvetenskaplig metafor och att detta är olämpligt inom samhällsvetenskapen. Han har 
därför föreslagit en översättningsmetafor som alternativ till diffusionsperspektivet med en 
tyngdpunkt på problematisering istället för förklaring av sociala fenomen (Johnson, 2003,  
s. 23). Med översättning menar Latour:  
 

... alla de förhandlingar, intriger, beräkningar, övertalningar och våldshandlingar, genom vilka 
en aktör eller kraft tar sig, eller låter sig tilldelas, rätten att tala eller agera för andras räkning.  
(Callon & Latour, 1981, s. 278, i Stenlås, 1998, s. 45) 

 
Typiska frågeställningar hos Latour är vilken typ av idéer som vinner spridning, vad som 
händer med idéer när de reser in i organisationer och vad som händer med organisationerna 
när de ska ta emot och realisera dessa idéer. Ur ett kritiskt perspektiv ställs frågor kring vilka 
grupper som gynnas respektive missgynnas när idéer upptas. I översättningsmetaforen 
problematiseras också hur idéer är nära förbundna med aktörer och lokala kontexter. Idéer 
sprids inte av sig självt utan behöver människor som hävdar och försvarar dem men det räcker 
inte med ett stort antal sändare. För att säkerhetsställa en idés tillämpning fodras mottagare, 
lokala aktörer, som är beredda att acceptera idén och verkställa den (Johnson, 2003, s. 26).  
 

3.2.2. Latours metoder och principer 
Det arbete som jag i denna uppsats utgår ifrån är Science in action (Latour, 1987), där Latour 
följt hur ett antal forskare arbetat för att introducera och etablera sina innovationer. Det har 
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handlat om naturvetenskap och teknik såsom dieselmotorer, fotografiets medium och serum 
för vaccinationer. Det är alltså konkreta fysiska objekt som studerats. I denna uppsats vill jag 
pröva om det är möjligt att studera en innovation som är en abstrakt teoretisk modell med de 
huvudprinciper som Latour utformat. Genom att följa Latours principer och metoder ska jag 
försöka öppna ramfaktorteorins “svarta låda” och få svar på mina frågeställningar. Jag 
använder alltså Latours metoder och principer för att spåra ramfaktorteorin i olika kontexter.  
I sin första punkt avseende metod betonar Latour att den som vill förstå hur ett fenomen 
fungerar måste gå tillbaka till fenomenets uppkomst: 
 

… we study science in action and not ready made science and technology; to do so, we […] 
arrive before the facts and machines are black boxed […]. (Latour, 1987, s. 258)  

 
Vikten av allierade lyfts fram i en av Latours principer (ibid., s. 259), om hur idéns grundare 
talar “genom” andra (här; akademiker, politiker) och låter dessa arbeta med, eller tala om och 
för idén. Det gäller att få de allierade att tala om idén på ett sådant sätt att det gynnar 
innovationens17 fortsatta färd. På så sätt kan nätverken användas för att idén/innovatören ska 
få möjlighet att styra utvecklingen:  
 

Scientist and engineers speak in the name of new allies that they have shaped and enrolled; 
representatives among other representatives, they add these unexpected resources to tip the 
balance of force in their favour. (Latour, 1987, s. 259, andra principen) 

 
En central princip som Latour (1987) beskriver är hur analysen av “science in action” kan 
baseras på att man kombinerar sociogram och teknogram (se Figur 1 nedan). Man kan 
antingen fokusera på hur innovationen förändras och dess koppling till olika människor eller 
fokusera på förändrade typer av personer som enrolleras, dras in, och deras koppling till 
innovationen. Det är samma historia men sedd utifrån innovationen respektive de enrollerade 
personerna.  
   Latour tar också upp principen om de resurser som kommer idén tillgodo genom det nätverk 
som innovatören skapat, och som möjliggör en handling på distans, till lokala kontexter i 
olika delar av ett land: 
 

History of technoscience is in a large part the history of the resources scattered along networks 
to accelerate the mobility, faithfulness, combination and cohesion of traces that make action at a 
distance possible. (Latour, 1987, s. 259, sjätte principen) 

 
Om man vid en viss tid fryser bilden av en “svart låda” kan man se vilka allianser som den 
knyter samman på två olika sätt: genom att titta på vilka den är designad för att enrollera och 
dels vad den är knuten till som gör enrolleringen oundviklig. Här sker också förhandlingar 
och uppgörelser (negotiations,18 se Fig. 1. nedan). Utifrån detta kan man göra sociogram och 
teknogram där all information man får om ena sidan också är information om den andra 
(Latour, 1987, s. 138). Den svarta lådan är alltså mellan dessa system som håller dem 
samman, det vill säga hela romben:  
 

If you now let the frozen-frame move, you observe a black box that simultaneously changes 
what it is made of and whom it is convincing. Each modification in one system of alliances is 

                                                
17 Latour benämner idéns grundare med inventor. I uppsatsen använder jag innovation. 
18 Som jag har nämnt i kap. 1.4. Avgränsningar kommer jag inte att använda begreppet negotiations i analysen 
då jag inte har underlag för att analysera aktörernas förhandlingar. 
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visible in the other. Each alteration in the technogram is made to overcome a limitation in the 
sociogram, or vice versa. Everything happens as if the people we have to follow were in 
between two sets of constraints and were appealing from one to the other whenever the 
negotiations get stalled. […] Understanding what facts and machines are is the same task as 
understanding who the people are. If you describe the controlling elements that have been 
gathered together you will understand the groups that are controlled. Conversely, if you observe 
new groups which are tied together, you will see how machines work and why facts are hard. 
[…] We are never confronted with science, technology and society, but with a gamut of weaker 
and stronger associations; thus understanding what facts and machines are is the same task as 
understanding who the people are. (Latour, 1987, s. 139-140) (ibid., se s. 259, tredje principen) 
 

  Figur 1. Sociogram/teknogram efter Latour (1987, s. 159).  
 

Sociogram och teknogram är kopplade till varandra genom avvägningar som sker i den 
centrala punkten “the obligatory point of passage” (ibid., s. 129) som i figuren benämns 
inventor. Genom en punkt i diagrammet är det möjligt att från ena sidan betrakta den andra 
sidan och se vilka aktörerna eller aktanterna är. Sociogrammet visar människor och 
teknogrammet de resurser som inte är människor. Båda dessa enrolleras av inventorn under 
sin väg framåt över tid. I föreliggande studie är inventorn en sammanflätning av innovation 
och innovatör som jag så långt det är möjligt benämner ramfaktorteorin. Negotiations i 
figuren är de förhandlingar som äger rum i den centrala punkten, dvs. överläggningar och 
uppgörelser som sker mellan aktörer (sociogram) och aktanter (teknogram). De små pilarna 
visar svagare associationer, kopplingar, som inte leder inventorn framåt. Dessa svagare 
kopplingar försvinner med tiden bort från romben, såsom jag har tolkat Latours modell. 
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3.2.3. Analys av en idé 
Under genomläsningen av olika dokument visade det sig att ramfaktorteorin inte var 
färdigformulerad i och med Dahllöfs och Lundgrens arbeten på 1970-talet. Istället har den 
förändrats i samband med att den etablerats i akademiska, politiska och lokala sammanhang. 
En analys av dessa förändringar ligger i linje med de principer som Latour ger för hur man 
studerar “science in action” (Latour, 1987). I denna studie innebär det att för att förstå 
ramfaktorteorins översättning och inflytande i en viss kontext måste jag gå tillbaka till 
Dahllöfs och Lundgrens första arbeten om teorin, för att sedan följa dess översättningar i 
nätverk av individer och system som enrollerats, det vill säga dragits in i processen kring 
ramfaktorteorin. För att förstå hur ett fenomen fungerar måste jag som Latour betonar i sin 
första punkt gå tillbaka till fenomenets uppkomst. För att klarlägga detta använder jag en form 
av text- och idéanalys enligt Bergström och Borélius (2000, s. 148-178) som innebär att jag 
kan betrakta ramfaktorteorin som en idealmodell. Idealmodellens huvuddrag urskiljs i 
Lundgrens forskningsarbeten om denna teori och de dimensioner (ramar, ideal,19 historia) som 
är grundläggande delar i ramfaktorteorin. Jag försöker alltså identifiera och beskriva teorins 
begreppsapparat. Resultatet av denna analys av idealmodellen läggs därefter som ett raster i 
läsningen av utredningar och propositioner där Lundgren medverkat som expert, samt i 
analysen av styrsystem för skolan som utvecklats under Lundgrens tid som generaldirektör på 
Skolverket.  
   En komplikation är att det under studiens gång visade sig att det inte finns en färdig idé som 
sedan sätts i arbete. Det är istället så att modellen utvecklas – eller översätts – i mötet med nya 
kontexter. Genom att vandra fram och tillbaka mellan dokumenten från olika kontexter och 
tidsperioder söker jag både efter modellens första grundläggande delar och efter hur den 
utvecklas.  
 

3.3. Teorins funktion i uppsatsen 
I denna uppsats utforskas ramfaktorteorin och dess betydelse för styrning av svensk skola 
utifrån ett kritiskt samhällsvetenskapligt perspektiv, en ansats som är kännetecknande för 
Critical Management Studies. Latours metoder och principer används för att studera 
innovationen ramfaktorteorins översättning i statsapparaten. För att analysera ramfaktor-
teorins förändring över tid, vad som utmärker teorin under de olika perioderna samt vilka 
aktörerna bakom ramfaktorteorin är, använder jag Latours begrepp sociogram (aktörer) och 
teknogram (aktanter) samt några av hans metoder och principer. Latours verktyg ger mig 
således begrepp att studera den typ av frågeställningar som jag valt att belysa. 

 
4. Resultat och analys 
Det omfattande materialet i form av dokument från en tidsperiod av trettio år har krävt att 
materialet organiserats i en tidsstruktur. Resultaten är således indelade i sex perioder. Denna 
periodindelning har växt fram under analysens gång och har analyserats med avseende på 
ramfaktorteorins roll i de sammanhang där skolans utveckling formats. 
 

                                                
19 Ideal i betydelsen en förebild och något man kan orientera sig efter (Filosofilexikonet, 1983/1988, s. 251). 
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4.1. Perioder för ramfaktorteorin 
För att få grepp om det omfångsrika material av vetenskapliga arbeten, nätverk av människor 
och teknologier som jag analyserat i studien, har jag upprättat en tabell. Denna åskådliggör 
ramfaktorteorins “resa” genom akademin, statligt utredningsväsende och Skolverket samt hur 
den förändrats i mötena med dessa kontexter (se Tabell 1 nedan). Tabellen kan ses som en 
historisk översikt över ramfaktorteorins roll i svensk skolutveckling i ett trettioårsperspektiv 
och innehållet beskrivs utförligt i de följande avsnitten. 
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4.2. Innovationen ramfaktorteorin (1967-1971) 
Professor Urban Dahllöf drev under många år skolforskning vid Göteborgs universitet. I 
återblickar om ramfaktorteorins ursprung är han känd för att vara den första som formulerade 
denna modell eller idé (Lundgren, 1979; Broady & Lundgren, 1984, s. 70; Du Rietz, m.fl., 
1987:1, s. 166; Pettersson & Åsén, 1989, s. 57; Gustavsson & Selander, 1994, s. 8). Det kan 
därför vara av värde att beskriva den forskning som är grunden, ursprunget för mitt 
studieobjekt, ramfaktorteorin. Den återkommande berättelsen om detta ursprung handlar om 
hur Dahllöf ifrågasatte vissa forskningsresultat i den s.k. Stockholmsundersökningen som 
sade sig påvisa att det inte fanns några skillnader i resultat mellan positivt selekterade klasser 
(realskolan) och heterogena klasser (folkskolan). Detta var en stor fråga på 1960-talet då 
riksdagen hade att ta ställning till enhetsskolan (grundskolan). Dahllöf visade genom att re-
analysera detta material att slutsatserna inte stämde, det krävdes mer tid för heterogena klasser 
än positivt selekterade klasser att nå ett visst mål.20 Dahllöfs forskningsmetod innebar att 
sambandet “ramfaktorer – undervisningsprocesser – resultat” analyserades. Med ramfaktorer 
menade han sådana faktorer som skolans myndigheter kunde styra över, men som ändå var 
relativt konstanta. Dahllöf definierar fysiska ramar som byggnader, byggstandard, buller, 
avståndet mellan hem och skola, och administrativa ramar som klassammansättning, 
klasstorlek, lärartäthet. Läroplaner och avtal för lärare betraktade Dahllöf mer som regler av 
pedagogisk och juridisk art (Dahllöf, 1971, s. 75f). Detta var idén, grunden till det som många 
år senare benämns ramfaktorteorin. Dahllöf menar också att det saknas forskning om själva 
undervisningens förlopp och innehåll som kan ge svar på frågan varför vissa resultat erhålls. 
Sådan forskning är:  
 

… en nödvändig förutsättning för att man skall komma fram till en pedagogisk teori om skolans 
[…] roll för individens utveckling […] men […] framför allt för den kvalitativa planeringen och 
utvärderingen av skolorganisation och undervisningssystem. (Dahllöf, 1967, s. 106/276) 

 

4.3. Potentialen upptäcks av innovatören (1972) 
För att förstå skillnader i skolklassers resultat som berodde på ramar som heterogena eller 
homogena elevsammansättningar i klasser, ansåg Dahllöf att det var viktigt att studera 
styrningskriteriet i klassen. Med detta menade han de elever vars inlärningsresultat 
signalerade till läraren att det var tid att gå vidare till nästa tema. Väsentligt att studera var 
även vad styrningskriteriet innebar för undervisningsprocessen (Dahllöf, 1971, s. 69). 
   Dahllöfs doktorand Ulf P. Lundgren (1972) gjorde sitt avhandlingsarbete21 om sambandet 
mellan undervisningsprocesser och en grupp av elever, den så kallade “styrgruppen”, som 
bestod av tre till fyra elever med jämförelsevis sämre intellektuella förutsättningar för studier 
(den s.k. 10-25 percentilen i klassen). Denna elevgrupp var viktig för läraren att kontrollera i 
betydelsen att de förstått ett moment innan läraren gick vidare till nästa moment i 
undervisningen. I de klasser som studerades fanns en tendens till samband mellan 
                                                
20 Dahllöf diskuterade konsekvenserna detta hade för de duktiga eleverna, kostnader för ineffektiviteten 
och möjligheten att lösa problemet med en mer individualiserad undervisning i heterogena klasser 
(Dahllöf menade att kostnaden bestod i sämre elevresultat beträffande avancerade studier.) (Dahllöf, 
1967, s. 256f; 1971, s. 93). Det finns en grundläggande skillnad i problematisering/intresse avseende 
konsekvenserna av att införa heterogena klasser. Medan Dahllöf problematiserar de duktigare elevernas 
situation i dessa klasser (ibid., 1967, s. 255-268, 272-276; ibid., 1971, s. 81-82,92-93), fokuserar 
Lundgrens arbete på de sämre elevernas situation (Lundgren, 1972). 
21 Den empiri som låg till grund för Lundgrens avhandling bedrevs inom ramen för KOMPASS-projektet 
(komparativa mål- och processanalyser av skolsystem), 1968-1972. Projektledare var Urban Dahllöf. 
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styrgruppens inlärningsförmåga och tiden för olika undervisningsmoment (Lundgren, 1972,  
s. 14).22/23 Lundgrens tolkning av styrgruppens funktion var att styrgruppen svarade på 
lärarens förväntningar att fylla rollen av “feedback”, samt att dessa elevers roll möjligen 
kunde bero på psykologiska processer hos dessa elever (ibid., s. 318-328). Slutsatsen var att 
en lågpresterande styrgrupp skulle kunna ge negativa och kumulativa effekter över tid, 
eftersom kommunikationsmönstret i klassen var mindre vitalt och att lärarna inväntade 
styrgruppens förståelse eller repetering av undervisningen (ibid., s. 338-339). (Två perspektiv 
således – enligt den ena svarade styrgruppen bara på lärarens förväntningar att ge “feedback”, 
enligt den andra kunde en svag styrgrupp innebära problem.) Resultaten sattes i relation till 
problematiken med heterogena klasser (ibid., s. 338-339) och behovet av att radikalt förändra 
undervisningsprocesserna och skolans ramar. Följande citat speglar Lundgrens fasta tro på 
potentialen i en forskning om ramarnas samband med undervisningsprocessen, hur man på 
detta sätt skulle kunna förstå vad som skedde i undervisningen och förändra förutsättningarna 
genom att förändra ramarna: 
 

To change the rules one must first understand them. To gain this understanding, one must direct 
the analyses towards the relations between frames and the teaching process. The explanations 
and theories which it is then possible to work out do not mean that each and every action can be 
predicted, but that, in principle, one can explain each action on the basis of these rules and the 
frames that form them. […] We see the basic rules for the teaching game as to a great extent 
being the result of the frames within which teachers and pupils work, and not only as direct 
expressions of their personalities. […] In our intensive data, we have shown that the teaching 
varies in different classes as to the frequency of different actions, but that, in principle, there is 
the same basic pattern with question-answer reaction chains. To alter these rules, if it is 
desirable to do so, we must change the conceptions the teacher and pupils have of the teaching, 
that is, the whole constellation of frames that form the conceptions must be radically changed. 
(ibid, s. 345-346) 
 

Ett resultat som lyftes fram var att forskningen lyckats identifiera ett dominerande 
interaktionsmönster i klassen, att läraren frågar och eleverna svarar.24  Detta var en “basic rule 
for the teaching game” (ibid., s. 346) som kunde förklara hur skolan fungerade och som styrde 
hur väl olika elevgrupper kunde hävda sig i skolan. Genom att analysera och förstå denna typ 
av basala mönster kunde man medvetet förändra dem, men en förändring skulle också kunna 
åstadkommas genom att man synliggjorde mönstren för lärare och elever. Lundgren såg det 
som bevisat att denna typ av analyser var helt grundläggande för att kunna utveckla läroplaner 
och andra ramar för skolans styrning: 
 
                                                
22 Här studerades mekanismen bakom Dahllöfs (1967) tidigare studier – att det tog lika lång tid för en 
klass med heterogen klassammansättning (enhetsskola, senare grundskola) avseende studieförmåga som 
för en negativt selekterad klassammansättning (folkskola) att nå målen, medan en klass med positiv 
selektering (realskola) avseende elevers studieförmåga nådde målen snabbare. Med hänvisning till 
Dahllöfs arbete betonar Lundgren dock att för att heterogena klasser ska fungera väl måste det ske en 
radikal förändring av undervisningsmetoder och material, liksom av läroplanerna (Lundgren, 1972, s. 
339). 
23 En problematik är dock att de klasser som studeras är andra ring i naturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga linjen (Lundgren, 1972, s. 103), dvs. en positivt selekterad elevsammansättning. Om man 
vill studera betydelsen och mönstret av en styrgrupp i en heterogen klass är detta ett mycket anmärkningsvärt 
val, eftersom detta är att betrakta som homogena klasser, jämfört med årskurs 1- 9 där det inte skett samma typ 
av selektion, som dock inte kommenteras i avhandlingen. Vad detta innebar för avhandlingens slutsatser har jag 
inte studerat inom ramen för denna uppsats. 
24 Jfr hur detta resultat presenteras som ett märkvärdigt resultat i Lundgren, 1979, s. 237. 
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These conclusions may be taken as being aimed at those who make the decisions centrally, and 
ought to lead to an increased concentration on theoretically anchored analyses of functions, 
based on studies of the teaching process of the type we have used. Without these analyses of 
functions, all continuous development of the curriculum or organisation seems spineless. 
(Lundgren, 1972, s. 339) 

 
För en utomstående ter sig Lundgrens studier och resultat som ganska tunna att bygga sådana 
pretentioner på. Jag antar att de präglades av tidsandan och ett ungdomligt (över)mod. Utifrån 
sin övertygelse om att ha hittat vad som skulle kunna bli idén/lösningen på skolans problem 
presenterade Lundgren utförligt behovet av fortsatt forskning (ibid., s. 342 ff). Det var ett 
omfattande program som skulle kräva betydande resurser, möjligheter att göra experiment i 
vissa skolor, och helst ett helt institut som fokuserade på denna typ av forskning (ibid.,  
s. 340).  
 

4.3.1. Kommentar till innovatörens avhandling 
I planeringen av denna uppsats trodde jag att jag här skulle ha fångat studieobjektet 
ramfaktorteorin, för att nu fortsätta med analysen av dess eventuella inflytande på skolpolitik 
och styrsystemen i skolan. Men ännu har begreppet ramfaktorteori inte nämnts i innovatörens 
avhandling, och dess dimensioner och innehåll liknar inte alls beskrivningarna i senare 
återblickar om vad teorin innebär. Detta styrker mitt val av metod, nämligen att – helt i 
Latours anda – följa hur den ursprungliga idén successivt utvecklas och “översätts” i 
samverkan med andra aktörer i olika kontexter. 
 

4.4. Första expertperioden samt ramfaktorteorin etableras i 
akademin (1973-1978) 
Under perioden 1973-1978 medverkar Lundgren som expert i två statliga utredningar, Skolans 
arbetsmiljö. Utredningen om skolans inre arbete – SIA med beteckningen SOU 1974:53 samt 
Utredningen Skolan, Staten och Kommunerna (SSK) med beteckningen SOU 1978:65. I SIA-
utredningen utreds frågan om åtgärder för elever med särskilda svårigheter i skolan och 
därmed sammanhängande frågor om skolans arbetsmiljö. Utredningen slår fast att det är 
nödvändigt med betydande strukturförändringar av skolans inre arbete samt att skolan får en 
mer flexibel organisation. Bland annat föreslår utredningen arbetslag för att hjälpa elever med 
svårigheter. Referenser finns till Dahllöfs arbeten, studier av Bernstein samt Lundgrens 
avhandling. I SSK-utredningen diskuteras hur ett totalt kommunalt driftansvar av skolan kan 
genomföras. Emellertid, menar utredningen, kan en sådan drastisk förändring inte ske i ett 
slag, utan måste få växa fram successivt i takt med SIA-reformen och andra statsmakters 
ställningstagande till skolans utveckling. Skolöverstyrelsens roll i denna förändring bör gå 
från ett myndighetsutövande till att omfatta utvärdering och utveckling samt att föra ut 
resultat från utvärderings- och utvecklingsarbete till både regering, riksdag, kommun och 
skola. Framför allt i SIA-utredningen finns en rad olika teman som återkommer i senare 
arbeten av Lundgren, exempelvis i det viktiga beredningsunderlaget (DsU 1987:1) som görs  
i den andra expertperioden, vilket jag kommer att beskriva och analysera längre fram i 
uppsatsen. Exempel på teman är;  
- problematiken kring homogena och heterogena elevgrupper 
- lärarens språkbruk i klassrummet som passar vissa elever men inte andra 
- “mastery learning”, det vill säga att vissa elever får mer ut av undervisningen än andra 
genom insatser från anhöriga vilket sågs som orättvist 
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- betydelsen av en så kallad styrgrupp i skolklassen 
- en förändrad lärarroll, vilket innebär minskat fokus på djupa ämneskunskaper mot en 
betoning på lärarens sociala uppgifter (omsorgskunskap) 
- återkoppling genom utvärdering.  
   SIA-utredningen som pågick under en period i anslutning till Lundgrens avhandlingsarbete 
(Lundgren, 1972) betraktar jag som innovatörens lärlingstid i statligt utredningsarbete. 
Ramfaktorteorin var ännu inte utvecklad och kunde följaktligen inte lämna några tydliga 
avtryck i dessa utredningar, men problemområdena formuleras här och följer med under hela 
ramfaktorteorins “resa” i akademin och statsapparaten under den tid jag studerar.  
   Ett år efter SIA-utredningen blir Lundgren professor vid lärarhögskolan i Stockholm (1975). 
Detta ger honom möjlighet att starta en forskargrupp, den så kallade FOLK-gruppen25 
(Forskningsgruppen för Läroplansteori och Kulturreproduktion) och ett stort antal 
avhandlingsarbeten och projekt om skolan påbörjas där ramfaktorteorin har en central roll. I 
återblickar beskriver Lundgren (1984, s. 78) hur betydelsefullt FOLK-gruppens arbete blev 
där grunden läggs för ett forskningsprogram vars syfte var att utveckla ramfaktorteorins 
begreppsapparat. Till FOLK-gruppen knyts en rad internationella forskare26 som på olika sätt 
förhåller sig till och legitimerar arbetet med ramfaktorteorin. Det projekt som Lundgren drev 
under denna tid var MAP-projektet (modellanalyser av pedagogiska processer) som inriktade 
sig på att beskriva undervisningens funktion, struktur och innehåll (Lundgren, 1977). 
   Helt enligt Latours andra princip (se, kap 2.3.2.) låter innovatören de allierade tala om idén 
(ramfaktorteorin) på ett sådant sätt att det gynnar innovationens fortsatta färd (Gustavsson,27 
1977; Pedro, 1981; Pettersson och Åsén, 1989; Sandberg, 1996; Flodin, 1998; Knutas, 2008). 
Latour menar att på detta sätt kontrollerar innovatören utvecklingen. Ju fler människor som 
deltar i spridningen av en viss idé, desto större kraft utvecklas. Kraften är med andra ord inte 
en inneboende egenskap hos idén, utan en konsekvens av att den förfäktas av många 
människor. Detta synsätt kan lätt kopplas till en av de vanligaste iakttagelserna inom 
diffusionsperspektivet, nämligen att det finns en kritisk massa som måste nås innan en idé kan 
få utbredd spridning (Johnsson, 2003, s. 26). I nästa avsnitt beskriver jag hur ramfaktorteorins 
varumärke stärkts genom att framhäva dess unicitet och den uppmärksamhet den fått 
internationellt.  
 

4.4.1. Internationellt genomslag? 
Under Lundgrens tid som professor i akademin28 har han en omfattande textproduktion i form 
av tal, artiklar, böcker och antologier. Men, vad jag kan se, finns det endast ett fåtal 
vetenskapligt bedömda artiklar som publicerats i internationella tidsskrifter. Detta förvirrar 
mig med tanke på hur ofta ramfaktorteorins internationella betydelse betonats (DsU 1987:1,  
s. 166; Lundgren, 1999b, s.14; Lundgren, 2002, s. 238; SOU 2008:109, s. 74). Exempelvis 
menar Lundgren att Dahllöfs arbete med den ramfaktorteoretiska modellen var internationellt 
                                                
25 Några av FOLK-gruppens medlemmar var Gerhard Arfwedson, Donald Broady, Marianne Colliander, Gunilla 
Dahlberg, Stefan Haglund, Henrik Iversen, Sonja Jansson, Lars-Olof Jiveskog, Göran Linde, Agneta Linné, Lars 
Lundman, Kerstin Mattson, Lars Naeslund, Lars Olofsson, Sten Pettersson, Knut Ås, Gunnar Åsén (Forsberg, 
2003, s. 16). 
26 Internationella forskare som knöts till FOLK-gruppen var Basil Bernstein, Tom Popkewitz, David Hamilton, 
Ernie House, Bob Stake, Peder Haug, Janet Holland, Emilia Pedro, m.fl. (Forsberg, 2003, s. 17). 
27 Gustavsson tillhörde den s.k. MAP-gruppen som Lundgren drev 1973-77. MAP-projektet (Modellanalyser av 
pedagogiska processer) beskrev lektionsprocesser och utvecklade en övergripande teori som skulle fördjupa 
beskrivningarna av undervisningsprocesserna (Lundgren, 1979, s. 9). 
28 1975 blev Lundgren professor vid lärarhögskolan i Stockholm. 1990-1990 var han rektor för densamma och 
från 2000 är han professor i pedagogik i Uppsala (källa: www.edu.uu.se/step/Pdf/CV_Ulf.pdf, 2010-08-21). 
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sett unik därför att den härrörde ur en forskningstradition som den både byggde på och bröt 
med (Lundgren, 1984, s. 72). Ett annat exempel på teorins internationella betydelse är; “ det 
kan hävdas att svensk läroplansforskning med denna skolbildning [ramfaktorteoretiskt 
tänkande] kom att få en ledande internationell position” (Sundberg, 2007, s. 10, fotnot 7). 
Detta är några av många exempel som får läsaren att “förstå” att ramfaktorteorins inflytande 
är stort i världen. Men det framkommer aldrig på vilket sätt ramfaktorteorin har 
uppmärksammats internationellt. Därför vore det intressant att undersöka ramfaktorteorins 
vetenskapliga påverkan på omvärlden. 
   I Google Scholar  (2010-08-24) ser jag att exempelvis Lundgrens avhandling som är skriven 
på engelska och utgiven av Göteborgs universitet är citerad av 170 andra författare varav 
många är från andra länder. Detta vittnar visst om en internationell spridning av avhandlingen 
men mindre om dess “vetenskapliga tyngd”. Därför undersöker jag istället hur vetenskapliga 
tidsskrifter bedömt och publicerat Lundgrens artiklar. I databasen Social Sciences Citation 
Index (2010-08-24) finner jag sju vetenskapligt bedömda artiklar av Lundgren. Av dessa sju 
artiklar har fem citerats av andra forskare men bara två av dessa fem artiklar har citerats av 
någon forskare från ett annat land än Sverige. Dessa två artiklar är dels Lessons from a 
comprehensive school-system for curriculum theory and research (Kallos, D. & Lundgren, 
U.P., 1977) (två internationella citeringar och fyra svenska), och dels är det artikeln 
Educational-psychology – it's scope and limits (Kallos, D. & Lundgren, U.P., 1975) (fyra 
internationella citeringar och sju svenska). Lundgrens vetenskapligt bedömda artiklar 
refereras således vid sex tillfällen av författare utanför Sverige. Beträffande Lundgrens 
engelska textproduktion i böcker eller antologier, har i stort sett alla publicerats av svenska 
förlag. Ett undantag är en femtiosidig skrift (Lundgren, 1983) som är utgiven av Deakin 
University, Victoria i USA. Skriften berör Lundgrens läroplansteori och har citerats 62 gånger 
enligt Google Schoolar. Utifrån denna något summariska undersökning ser jag ramfaktor-
teorins internationella vetenskapliga betydelse som överdriven och snarare som en del i 
innovatörens historiebeskrivning och ett sätt att förbättra ramfaktorteorins “varumärke”. Om 
ramfaktorteorin har haft betydelse i andra sammanhang, det vill säga icke vetenskapliga 
sammanhang, förtäljer inte denna genomgång. 
 

4.5. Ramfaktorteorin utmanar och mobiliserar (1979-1984) 
Under perioden 1979-1984 är Lundgren professor vid Lärarhögskolan i Stockholm och nu 
skrivs några av hans viktigare arbeten, bland annat Att organisera omvärlden (Lundgren, 
1979) och Att värdera utbildning (Lundgren, 1980). I det första arbetet utvecklas en 
läroplansteori som enligt Lundgren baseras på ett ramfaktorteoretiskt tänkande. Under denna 
tid skrivs också Från Lgr 69 till Lgr 80 (Lundgren, m.fl., 1981) där Skolöverstyrelsens sätt 
att organisera skolan utmanas. Perioden avslutas med ett avstamp där ramfaktorteorin tar 
steget in i politiken. 
 

4.5.1. Ambitionen att organisera omvärlden 
Boken Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori29 blev omdiskuterad  
och trycktes i fem upplagor (senaste upplagan kom 1995) och har under lång tid ingått i 
kurslitteraturen för lärarutbildning. I korta drag handlar boken om det Lundgren menar med 
läroplansteori, det vill säga en övergripande teori kring relationer mellan samhälle och 
                                                
29 Egentligen gavs boken ut redan 1978 men då med titeln Att organisera omvärlden: Om läroplansutveckling 
och läroplanstänkande som en P.M. till den då pågående gymnasieutredningen (Källa: 
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-7.htm, 2010-08-15). 
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utbildning som förklarar “varför en bestämd undervisningsprocess får ett visst innehåll,  
en viss struktur och ett visst utfall” (Lundgren, 1979, s. 9). Centrala beståndsdelar i varje 
läroplansteori är styrning och kontroll (ibid., s. 17). För att förstå olika tiders relationer 
mellan samhälle och utbildning delar Lundgren in pedagogikens historia i olika perioder  
från antiken och framåt. Han utvecklar begreppet läroplanskoder som visar hur utbildningen 
formas i ett visst samhälle i en viss historisk tid. Temat är att utbildningen alltid har styrts av 
den dominerande klassen som endast önskar reproducera en viss social ordning och en viss 
kultur. Läroplanskoden förklarar varför en läroplan ser ut som den gör, hur den vuxit fram, 
hur olika föreställningar om mål, innehåll och metod etablerats utifrån olika ekonomiska, 
kulturella och sociala krav. Läroplaner växer således fram i förhållande till värderingar och 
kunskaper som valts ut och organiserats genom ramar, och kan således också förändras 
genom medvetna förändringar av dessa ramar. Istället för att skolan styrs av samhällets 
värderingar kan man vända på ordningen – utbildningen kan förändra samhället,30 vilket 
tycks vara Lundgrens övergripande ambition vilket följande citat understryker:  

 
Utbildning har alltid varit förankrad i en verklighet, annars hade det inte varit fråga om 
utbildning. Frågan gäller vems verklighet. Vems erfarenheter och kunskaper ska gälla? […] 
Förhoppningsvis har denna bok gett ett annat perspektiv i uppfattningen om läroplaner, om 
utbildning och om möjligheter till att förändra samhället med utbildningen som ett instrument. 
(ibid., s. 238-239) 

 
Lundgren analyserar utifrån denna läroplansteoretiska begreppsapparat efterkrigstidens olika 
svenska skolreformer. Bland annat beskriver han skolöverstyrelsens arbete kring formandet 
av 1962 års läroplan där styrningen och kontrollen av skolan kom “att förflyttas över från 
politiskt ansvariga till en grupp administratörer och specialister” (Lundgren, 1979, s. 118) 
och där:  
 

… forsknings- och utvecklingsarbete alltmer kommit att ske på administratörers villkor och 
alltmer kommit att tjäna som ett vetenskapligt underlag för att vidmakthålla […] olika 
ideologier om utbildning. (ibid., s. 238) 

 
I boken kritiseras också starkt såväl den tidigare beteendevetenskapliga forskningen som den 
med en pedagogisk-filosofisk ansats där “de flesta arbeten är av dålig kvalitet” (ibid., s. 130). 
Samtidigt lyfts den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey fram som den som 
grundlade en idé om en läroplan uppbyggd kring individens behov och krav (Lundgren, 1979, 
s. 129f). Med stöd från en rad studier från 1960-talet och framåt visar Lundgren att läraren är 
den som talar mest under en lektion, bestämmer vem av eleverna som får svara samt är den 
som kommenterar elevernas svar (ibid., s. 167 ff). Med boken Att organisera omvärlden 
beskrivs alltså ett antal områden som, enligt innovatören, borde förändras. 
 

4.5.2. Ambitionen att förändra skolan 
Boken Att värdera utbildning del 1 och 2 skrev Lundgren tillsammans med en kollega 
(Franke-Wikberg & Lundgren, 1980; Franke-Wikberg & Lundgren, 1981a). Även denna bok 
har målgruppen lärarstuderande. Här utvecklas en ny ansats för pedagogisk utvärdering som 
benämns “teoriinriktad utvärdering”. Tidigare har utvärderingar haft en kontrollerande eller 
                                                
30 Skolan som instrument för att förändra samhället var ett tema som skolminister Olof Palme förde fram redan 
1968; “skolan är och förblir nyckeln till att avskaffa klassamhället” (Richardson, 1977/2004, s. 14) och är 
således en socialdemokratisk tanke sedan en tid tillbaka.  



 26 

legitimerande funktion, som att beskriva resultat av insatta resurser. Men den nya formen  
av utvärdering ska istället sätta kunskap om utbildning i sitt historiska och samhälleliga 
sammanhang: 
 

Utvärderingens syfte blir att ge insikter för en successiv utveckling. Lärarnas uppgift att 
utvärdera enskilda individers prestationer vidgas till att utvärdera det pedagogiska arbetet  
i sin helhet. (Franke-Wikberg & Lundgren, 1980, s. 43-44) 
 

Det är således inte det lilla perspektivet, skolan, klassen och dess individer som ska stå i 
fokus för utvärderingen, utan att se bakom det som synes ske och att ange hur något annat  
ska bli möjligt:   
 

Vid en teoriinriktad utvärdering är det inte längre fråga om att servera sådan information som ger 
eller används till att ge nyheter av teknisk och metodisk natur utan att bidra till att ta fram ett 
bedömningsunderlag som ger kritisk insikt i vad utbildning och undervisning är och betyder i ett 
bestämt socialt, kulturellt och ekonomiskt sammanhang. Utvärderingsuppgiften kan generellt sett 
sägas vara; 1 att skildra vad som sker i det som synes ske, 2 att tala om varför just detta sker 
samt, 3 att ange möjligheterna för hur något annat kan ske. (Franke-Wikberg & Lundgren 1980, 
s. 148) 
 

Liksom den tidigare boken Att organisera omvärlden karaktäriseras även denna bok av ett 
massivt ordflöde, omtagningar, hänvisningar, utvidgningar, och saknar en konsekvent och 
tydlig struktur av beskrivningar och argument. Det gör det svårt att fånga vad som är bokens 
huvudargument och linjer. Ovanstående citat kanske inte riktigt hjälper lärarstuderande eller 
lärare som bedriver självstudier (bokens målgrupper) att förstå hur den studerande kan 
använda utvärdering i sitt arbete. 
   Del två av boken Att värdera utbildning är en antologi som kallar in det pedagogiska 
nätverket av nitton svenska och utländska akademiker på temat utvärdering i pedagogiken.31 
Med Latours terminologi så enrolleras de till, och legitimerar den nya synen på hur 
undervisning bör utvärderas i ett modernt samhälle som vill utvecklas i en viss riktning. 
 

4.5.3. Skolöverstyrelsen utmanas 
Under perioden (1979-1984) då innovatören verkar som professor inom akademin skriver 
denne också boken Från Lgr 69 till Lgr 8032 tillsammans med kollegerna Wallin och Svingby 
(Lundgren m.fl., 1981b). Enligt förordet är syftet med denna bok att utveckla kunskapen om 
läroplansarbete. Boken är dock huvudsakligen en svidande vidräkning med Skolöverstyrelsen 
och dess läroplaner som inte lyckats åstadkomma en utjämning mellan sociala klasser enligt 
de politiska målen.33 Författarna konstaterar att de politiska intentionerna inte uttrycks i 
                                                
31 I Att värdera utbildning, del 2, medverkar följande allierade: Sigbrit Franke-Wikberg, Ulf P. Lundgren, 
Ference Marton, Roger Säljö, Sten Henrysson, Ingemar Wedman, Wiggo Kilborn, W. James Popham, Urban 
Dahllöf, Erik Wallin, Daniel L. Stufflebeam, Michael Scriven, Elliot W. Eisner, Malcolm Parlett, David 
Hamilton, Robert E. Stake, Per-Johan Ödman, Daniel Kallós och Ernest R. House. 
32 Lgr står för Läroplan för grundskolan. 
33 Kritiken mot den traditionella skolan har pågått under en längre tid. Vid den socialdemokratiska 
partikongressen 1975 menade Lena Hjelm-Wallen att “vi tvingas konstatera att dagens skola i hög utsträckning 
präglas av ett klassiskt kunskapsförmedlande, som ärvts från skolsystem till skolsystem och som utformats 
utifrån värderingar från ett helt annat samhällssystem än vårt” (SAP-prot, 1975, s. 309). I talet framför Hjelm-
Wallen även att det organisatoriskt återstår mycket grundläggande och genomgripande förändringar att göra 
(SAP-prot, 1975, s. 339) och manade kongressen till “stark strid mot skoltraditionella krafter” (ibid., s. 897f). 
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läroplanerna (Lundgren m.fl., 1981b, s. 112 ff). Denna kritik hade visserligen också tagits 
upp i tidigare arbeten (Lundgren 1979; Kallos bidrag i Franke-Wikberg & Lundgren, 1981), 
men vid detta tillfälle är denna kritik huvudtemat. Arbetarklassens barn hade visserligen i 
högre utsträckning sökt sig till enhetsskolans teoretiska linjer, men detta motsvarades inte av 
att de högre klassernas barn börjat på de praktiska linjerna. Barn från olika klasser hade heller 
inte börjat umgås med varandra, ökat sin samhörighet med och tolerans för varandra, vilket 
var ett resultat som författarna menade berodde på uppdelningen i teoretiska och praktiska 
linjer (Lundgren m.fl., 1981b, s. 65f). 
 

4.5.4. Rätten att tala 
Detta avsnitt handlar om att betrakta vissa aktiviteter kring ramfaktorteorin som besvärjelse 
inför Lundgrens övergång till en period i statens tjänst. Skeptron 1 – texter om läroplansteori 
och kulturreproduktion (Broady & Lundgren, 1984) med temat “rätten att tala” är ett 
dokument som publiceras i denna övergångstid. I inledningen till Skeptron 1 förklaras att 
skeptron i den homeriska världen är den kungastav som betecknar makten och rätten att 
tala.34 Skeptron 1 var den första publikationen i en serie35 som skulle behandla “makten, 
ordningen, legitimiteten, normaliteten, särskilt makten över och i talet, skriften, språket – 
med tyngdpunkt i vetenskapens och undervisningens språk” (Broady & Lundgren, 1984, 
redaktionellt). Ambitionen med Skeptron var att publicera de texter som hade svårt att 
infogas inom universitetets disciplingränser. Jag ser Skeptron 1 som ett intressant dokument 
att analysera närmare eftersom det drar in flera nya namn och publiceras i en brytningstid –
Lundgren lämnar akademin för att arbeta som sakkunnig vid utbildningsdepartementet. 
   Till detta första nummer publicerades texter av samhällsvetenskapliga forskare och 
akademiker som Pierre Bourdieu, Donald Broady, Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren. Här 
tecknar Lundgren “Ramfaktorteorins” historia (Lundgren i Broady & Lundgren, 1984, s. 69-
81). Begreppet ramfaktorteori nämns här för första gången, vad jag kunnat finna. I denna text 
skrivs ramfaktorteorin in i historien. Det görs genom referenser till egna arbeten om 
ramfaktorer och läroplanskoder (Lundgren, 1972; Lundgren, 1977; Lundgren, 1979) och 
genom att knyta an till arbeten av Dewey och Durkheim36 samt att enrollera betydande 
forskare som Pierre Bourdieu.37 Lundgren pekar även på amerikanska forskare som Smith, 
Meux och Bellack som arbetade utifrån Wittgensteins och Saussures arbeten om språkets 
bakomliggande regler. Genom att identifiera särskilda pedagogiska funktioner hur lärare och 
elever talade med varandra under lektionerna rekonstruerades regler som styr 
klassrumsspråket. Man menade att språket fördes utifrån vissa begränsningar som ramarna 

                                                
34 Det är intressant att Broady och Lundgren med Skeptron 1 explicit tar maktens stav och därmed “tar sig rätten 
att tala”. På ett ironiskt sätt sammanträffar detta med analysverktyget i Latours arbete om hur idéer sprids. 
Begreppet översättning (translation) innebär här “alla de förhandlingar, intriger, beräkningar, övertalningar och 
våldshandlingar, genom vilka en aktör eller kraft tar sig, eller låter sig tilldelas, rätten att tala [min kursiv.] eller 
agera för andras räkning” (Callon & Latour, 1981, s. 278, i Stenlås, 1998, s. 45) Se även kap. 3.2.1. i denna 
uppsats. 
35 Exempelvis Skeptron 7 behandlar Ulf P. Lundgrens skrifter 1966-1991 och är en bibliografi sammanställd av 
Donald Broady och Boel Englund, 1992 inför Lundgrens femtioårsdag (Broady & Englund, 1992, 
www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-7.htm, 2010-08-19). 
36 Durkheims forskning behandlade frågor om den kulturella reproduktionens förstatligande (Lundgren i Broady 
& Lundgren, 1984, s. 78). 
37 I Skeptron 1 menar Bourdieu bl.a. att man måste inta en politisk hållning till Saussures teser om språkets 
bakomliggande regler. Bourdieu menar att Saussure i sina förklaringar inte tog hänsyn till hur språket återskapar 
sociala klasser (Broady & Lundgren, 1984, s. 37). 
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gav. Därmed kom läraren i undervisningsprocessen att tala om vissa saker men inte om andra 
(Lundgren, 1984, s. 77).  
   Lundgren förklarar hur ramfaktorteorin nu utvecklats och positionerats inom den nya 
pedagogiska forskningen. Han pekar på flera pågående studier och avhandlingar inom hans 
egen grupp, FOLK-gruppen,38 som lämnat viktiga bidrag till utvecklingen av ramfaktor-
teorin.39 Med artikeln befäster således Lundgren den nya läroplansinriktade forskningen som 
han menar är unik internationellt sett och hör till de mer bekanta svenska bidragen inom den 
pedagogiska forskningen (Lundgren, 1984, s. 69/72).  
   Bourdieu som redan vid denna tid var en internationellt känd forskare översattes till 
svenska av Broady och inkluderades i Skeptron 1 (Broady & Lundgren, 1984). Så som jag ser 
det fick ramfaktorteorin därmed en anknytning till en världsberömd forskare och en ökad 
legitimitet inför nästa anhalt i ramfaktorteorins resa – utbildningspolitiken.40  
   Jag ser delar av Lundgrens egen text i Skeptron 1 (Lundgren, 1984) som en försäkran inför 
steget till utbildningspolitiken där det fanns en risk för att ramfaktorteorin skulle kunna 
betraktas som politikens “hjälpgumma” av allierade.41/42 Lundgrens argument i denna 
försäkran är att det tidigare saknats en pedagogisk teori kring frågan om varför det blir en 
viss skolverksamhet utifrån givna ramar. Ramfaktorteorin och den nya utbildningssociologin 
bryter således med den tidigare forskningstraditionen och därmed minskar risken att bli 
“hjälpgumma”. Såsom jag ser det innebär detta att Lundgren försäkrar att ramfaktorteorin kan 
ingå i politiska sammanhang utan att komprometteras.  
 

4.5.5. Slutsatser om ramfaktorteorins mobilisering 
Sammanfattningsvis har jag identifierat tre tydliga teman i innovatörens arbete under denna 
period som var en tid av utveckling av idéer och en fortsatt enrollering och legitimering 
genom kopplingen till personer i akademin, både inom och utom Sverige. De tre temata i 
periodens arbete är 1) det historiska temat med läroplanskoder som analyserar hur 

                                                
38 Om FOLK-gruppen, se kap. 4.4. 
39 De studier av betydelse för teorins utveckling som Lundgren syftar på är Broadys arbeten om socialisation  
och kvalifikation (1978; 1982), Selanders studie av ett pedagogiskt idéprogram (1984) och Lindensjös forskning 
kring statlig utbildningsplanering (1981). Dessutom pekar Lundgren på två internationella studier där 
ramfaktorteorin använts; Sassi (1982) och Giroux (1983). 
40 Även en annan känd forskare, Basil Bernstein, inom den nya utbildningssociologin översattes och 
publicerades i en bok där Lundgren och andra allierade var publicerade. Genom författarskapet till denna bok 
(Bernstein & Lundgren, 1983) skapades härmed en koppling till en erkänd forskare. 
41 Lundgrens ordrika diskussion i artikeln “Ramfaktorteorins” historia kan ses som en försäkran till 
ramfaktorteorins allierade att ramfaktorteorin inte kan bli denna typ av “hjälpgumma” genom att citera två 
engelska utbildningssociologer som varnar för att samhällsvetare och pedagoger kan bli politikens 
“hjälpgummor”: “Samhällsvetenskaparna har sugits in i en process där de införlivas med statsapparaten, dels 
som en följd av sitt beroende av statlig finansiering, dels som ämnen vilka i sig själva utgör grunden för 
ekonomisk och samhällig planering, samt – nu senast – också genom framväxandet av en ny administrativ stil, 
som potentiellt har en enorm betydelse: experimentell statlig politik. [...] Men bakom allt detta döljer sig ett 
allvarligt problem. Det ligger i varje sittande regerings intresse att definiera samhällsvetenskapen som apolitisk 
och den organiserade samhällsvetenskapen som en defacto-utvidgning av den offentliga förvaltningen. Utifrån 
ett sådant synsätt är problemen huvudsakligen tekniska och samhällsvetaren spelar rollen som hjälpgumma.” 
(Karabel & Halsey, 1978, s. 5-6, i Lundgren, 1984, s. 72.) 
42 Även andra forskare har problematiserat sammanblandningen av intressen för samhällsforskare och den 
politiska makten. Pierre Bourdieu menar att samhällsvetaren/forskarens egna intressen inte bör blandas in i det 
sociala livet man studerar (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 253-260). Genom ett sådant förhållningssätt kan 
forskaren bidra till ett mer demokratiskt samhällsklimat och därmed undvika att bli en socialingenjör för dem 
som sitter vid makten (Mills, 1967/1997, s. 180f). Bourdieu menar också att som sociala varelser är det svårt att 
inte påverka processerna i det egna fältet (Bourdieu, 2004, s. 114f). 
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utbildningen är kopplad till samhället från antiken och framåt, 2) utvärderingstemat vars syfte 
är att ge insikter för en successiv utveckling samt 3) kritiken av Skolöverstyrelsens arbete. Det 
historiska temat utvecklade Lundgren själv medan utmaningen mot Skolöverstyrelsen gjordes 
av en grupp allierade forskare och professorer från akademin. Ramfaktorteorin har inte en 
framträdande roll i denna utmaning. När ramarna nämns är de i form av 1) konstitutionella 
ramar (skollag), 2) organisatoriska ramar (klasstorlek, fördelning av tid till olika ämnen) och 
3) fysiska ramar (byggnader, läromedel, utrustning) (Lundgren, 1979, s. 233-234; Broady & 
Lundgren, 1984, s. 77). 
   Ovan har jag beskrivit hur innovatören utvecklat teorier om hur utbildningen kan förändra 
samhället. Jag har också analyserat hur Lundgren skapat en plattform för nästa position som 
expert i statligt utredningsväsende genom att han både legitimerar och mobiliserar inför detta 
steg. I nästa period lämnar således innovatören sina allierade i akademin för att under en 
period verka inom det utbildningspolitiska fältet.43  
 

4.6. Ramfaktorteorin i andra expertperioden (1985-1990) 
Under perioden 1985-1990 beslutas om radikala reformer för skolan. Dessa reformer sätter 
ramen för ramfaktorteorins resa i statsapparaten. För att förstå analysen av ramfaktorteorin 
behöver de här sammanhangen beskrivas, vilket jag kommer att göra i detta avsnitt. 
   Under denna period lämnade Lundgren akademin och började arbeta som expert, 
byrådirektör vid utbildningsdepartementet, i det statliga utredningsväsendet. Perioden 
inleddes med att han blev kallad att ingå i den expertgrupp som skolminister Bengt Göransson 
tillsatte 1986 (se budgetpropositionen 1985/86, bil. 10). Lundgren var den tunga akademikern 
i denna grupp, medan de två övriga experterna hade erfarenheter från skolans praktik.44 
Expertgruppens uppgift var att analysera hur det nuvarande styrsystemet för skolan vuxit 
fram, att redovisa relevant forskning samt att peka på de viktigaste frågeställningarna när det 
gällde utformningen av skolans styrsystem. Detta första betänkande Ansvarsfördelning och 
styrning på skolområdet har beteckningen DsU 1987:1. Därefter följde utredningen En 
förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet med beteckningen SOU 1988:20 
som baseras på det tidigare betänkandet (DsU 1987:1), men också på erfarenheter från 
försöksverksamhet i så kallade frikommuner. Kommittén till SOU 1988:20 avråder 
gemensamt från en kommunalisering (ibid., s. 91). Även här var Lundgren den ledande 
akademiska experten.45 Dessa båda arbeten (DsU 1987:1, SOU 1988:20) var underlag för en 
proposition om skolans styrning och utveckling (Prop. 1988/89:4). Dåvarande skolminister 
Bengt Göranssons förslag i denna proposition innebar en decentralisering så att den 
kommunala friheten kunde öka. För skolans del innebar detta minskad detaljreglering och en 
                                                
43 I föreliggande uppsats följer jag Lundgrens väg från akademin in i politiken, men ramfaktorteorins position 
inom akademin har varit fortsatt stark. Professorer inom ämnet pedagogik som Sverker Lindblad och Göran 
Linde (tidigare medlem av FOLK-gruppen, se fotnot 25) menar till och med att ramfaktorteorin har utvecklat 
pedagogiken till att bli ett samhällsvetenskapligt ämne: “Vad som har ägt rum i utvecklingen från en enkel till en 
utvidgad form av ramfaktorteori är enligt vår uppfattning bland annat bidraget till utformningen av pedagogik 
som en samhällsvetenskap och till ett ökat teoretiserande av den pedagogiska praktiken.” (Lindblad, m.fl., 1999, 
s. 99-100) 
44 Här ingick förutom professor Ulf P. Lundgren, skolinspektör Lars Du Rietz och biträdande skoldirektören 
Olof Wennås. 
45 Som experter medverkade också skolinspektör Lars Du Rietz. Biträdande skoldirektören Olof Wennås var 
engagerad i sekretariatet. Bland ledamöterna fanns även Lundgrens kollega och medförfattare professor Daniel 
Kallós. I återblickar (Lundgren, 2006, s. 360) pekar Lundgren på hur väsentligt Vänsterpartiet Kommunisternas 
särskilda yttrande beträffande utvärdering av skolans i ett målstyrt system var (SOU 1988:20, s. 130). Att låta 
andra uttrycka och därmed legitimera “väsentligheter” är ett mönster som blivit allt tydligare i jakten på 
ramfaktorteorin. 
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ökad mål- och resultatorienterad styrning. Staten och Skolöverstyrelsen skulle ansvara för de 
övergripande nationella skolfrågorna som arbetsgivaransvar, skolans målsättningar och 
innehåll medan kommunerna svarade för att de nationella målen förverkligades. En 
kommunal skolplan skulle upprättas vart tredje år som beskrev det kommunala skolväsendet. 
Samtidigt pekade Göransson på att under senare år har den detaljerade regelstyrningen redan 
minskat, målstyrningen ökat och skolan var i det stora hela decentraliserad. Utifrån denna 
proposition räknade Göransson med att det på några års sikt skulle bli möjligt att nå längre än 
hitintills, mot en mer målstyrd och mindre reglerad skola. Som jag förstår propositionen är 
Göranssons ambition att utveckla skolan enligt ett mer traditionellt skolutvecklingsarbete som 
i små steg försöker förbättra skolans verksamhet. Innan större förändringar föreslås riksdagen, 
såsom en kommunalisering av skolan, ville Göransson noga överväga och remissförfara 
förslagen (Prop. 1988/89:4, s. 5). Propositionen antogs av riksdagen men Göransson ersätts av 
Göran Persson som blir ny skolminister.46 
   Arbetet drevs vidare i en av utbildningsdepartementet tillsatt intern arbetsgrupp, det så 
kallade “Skolprojektet”. Skolprojektets ledningsgrupp bestod av nio personer där Lundgren 
var projektledare för läroplansstyrning samt uppföljning och utvärdering (Ds 1990:32, s. 
15347). Skolprojektets uppgift var att skapa en modell för den politiska styrningen av skolan. 
Skolprojektets arbete genomfördes i tre steg. Det första steget var det som kommit att kallas 
kommunaliseringen av skolan (Prop. 1988/89:41) som skolminister Persson menade var 
“grundbulten” i det nya styrsystemet för skolan (se Haldén, 1997, s. 101).48 Propositionen 
föregicks av hårda strider både inom och utom riksdagen. Exempelvis så gick medlemmarna  
i Lärarnas Riksförbund i strejk. Flera riksdagsledamöter menade att propositionen inte var 
                                                
46 Att skolminister Göransson med sin avvaktande inställning till större förändringar såsom kommunaliseringen, 
ersätts av Persson som på kort tid driver igenom en mängd stora reformer gör mig nyfiken på de bakomliggande 
orsakerna till detta skifte. Jag har inte funnit några direkta beskrivningar om varför Göransson ersattes av 
Persson, men dåvarande finansminister Kjell-Olof Feldt indikerar på några orsaker till skiftet i sin självbiografi 
(Feldt, 1991). Feldt pekar på flera problem med skolan. Kostnaderna för skolan hade under 1980-talet ökat och 
staten hade ett budgetunderskott. Det såg Feldt som besvärligt eftersom elevantalet minskade, samtidigt som 
antalet lärare ökade (ibid., s. 349). Huvudmannaskapet för skolans personal var också problematisk. Lärarna 
hade under denna period dubbla arbetsgivare, dvs. både kommunerna och staten gemensamt var huvudman för 
lärarna. Lärarnas löneförhandlingar 1989 var en besvärlig process och Feldt blev less på “de ständiga 
förhandlingarna, försöken att övertala, hota eller muta aktörerna i något som mest var ett skådespel. Verkligheten 
styrdes av andra krafter” (ibid., s. 338). Ökade utgifter skulle medföra ytterligare höjda skatter och inflation. En 
öppning för att bli av med det statliga arbetsgivaransvaret för skolans personal kom när kommunerna själva 
under denna tid var villiga att ta över huvudmannaskapet för skolledarna utan ersättning från staten. 
Kommunerna ansåg att den statliga styrningen försvårade lokala lösningar av skolans organisation. Exempelvis 
ville kommunerna samordna skolans sociala funktion med kommunens socialtjänst. En kommun i landet var 
redan i färd med att göra sin socialchef till skolchef. Detta fick skolminister Göransson att reagera. Göranssons 
uppfattning var att rektorer måste ha en pedagogisk bakgrund annars riskerade skolan att “förfalla” (Feldt, 1991, 
s. 351f). Göransson ansåg också att kommunaliseringen utgjorde ett hot mot likvärdighetstanken. Feldt menade 
dock att “barnens chanser till likvärdig utbildning och jämlik behandling var ganska slumpartat fördelade” och 
att “den statliga skolbyråkratin uträttade föga utom att hålla igång [...] en stor kommunal skolbyråkrati” (ibid., s. 
352/351). Av detta drar jag slutsatsen att den pedagogiska diskursen lyckades stå emot kommunaliseringstanken 
en tid, men till slut, menade Feldt, “gick det ju att överföra hela lärarkåren i kommunal tjänst. Men då hade 
regeringen en annan skolminister” (ibid., s. 353). När Göransson inte ville decentralisera “fullt ut”, dvs. 
kommunalisera, avsattes han som skolminister och Göran Persson tillkallades. Perssons viktigaste uppgift som 
skolminister var att genomföra kommunaliseringen. Denna decentralisering medförde att Skolöverstyrelsen lades 
ned och Skolverket inrättades (för en vidare diskussion, se Stenlås, 2009, s. 41; Haldén, 1997).  
47 Övriga åtta medlemmar i Skolprojektet var statssekreterare Anitra Steen, ordförande, kanslirådet Karin 
Balsvik, samordnare, departementsrådet Peter Honeth, kanslirådet Eva-Stina Hultinger, sakkunnige Tomas 
Keisu, departementsrådet Levi Svenningsson, rättschefen Erik Tersmeden samt departementsrådet Kerstin 
Thoursie. 
48 För en utförlig diskussion av det politiska spelet kring kommunaliseringen av lärarna, se Haldén, 1997, s. 100 
ff; Wiklund, 2003. 
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utredd nog, att den var ett påtryckningsmedel i pågående avtalsrörelse mellan lärarfacken och 
staten, och många av riksdagens motionärer var oroliga för de lokala politikernas inflytande 
på skolan ur ett likvärdighetsperspektiv (Wiklund, 2003, s. 17 ff). Persson avgick dock med 
segern och propositionen antogs av riksdagen.49 Genom kommunaliseringen avsade sig staten 
arbetsgivaransvaret för drygt tvåhundratusen anställda och kommunerna blev ensam 
huvudman för skolan. Det andra steget i Skolprojektets arbete handlade om finansierings-
system i styrningsmodellen (Ds 1990:32), och det tredje steget var utformandet av en 
proposition; den så kallade “Ansvarspropositionen” (Prop. 1990/91:18), där hela det nya 
politiska styrsystemet presenterades (Lundgren, 1999a, s. 38). Detta nya politiska styrsystem 
hade helt utformats av ramfaktorteorin, vilket jag närmare kommer att beskriva nedan (kap. 
4.6). Skolminister Göran Persson lade fram Ansvarspropositionen för riksdagen som antog 
den.  
   Med Ansvarspropositionen läggs den av Lundgren och allierade kritiserade 
Skolöverstyrelsen ned och ett nytt Skolverk inrättas med Lundgren som generaldirektör. 
Härmed sker en radikal förändring av den skola som under Skolöverstyrelsens ledning 
egentligen inte fungerade särskilt dåligt (Stenlås, 2009, s. 12). Nedläggningen av 
Skolöverstyrelsen är en av de mest unika åtgärder i svensk förvaltningspolitisk historia, där 
nedläggningen inte enbart innebar en avveckling av ett av landets äldsta ämbetsverk, utan att 
all personal inom hela den befintliga statliga skoladministrationen fick lämna sina tjänster 
(Haldén, 1997, s. 3 och s.7).50  
   Det nya politiska styrsystemet som presenterades i Ansvarspropositionen bestod av följande 
sju delmoment (Haldén, 1997, s. 106):  

1. Klarare ansvarsfördelning mellan stat och kommun avseende skolan, där staten anger 
nationella mål och riktlinjer i läroplaner. Läroplanerna som riktas till lärarna ska 
användas som styrinstrument. 

2. Staten anger tydliga ramar för skolans verksamhet som kommunerna har att 
genomföra. 

3. Statens finansiering till kommunerna för skolverksamhet baseras på demografiska  
och strukturella förutsättningar. 

4. Nationella uppföljningar och utvärderingar introduceras. Staten ska kontinuerligt 
kunna följa och bedöma hur nationella mål och riktlinjer följs. 

5. Samtliga myndigheter som tidigare styrt skolan avvecklas (bland andra 
Skolöverstyrelsen, Länsskolnämnder och Statens institut för läromedel). 

6. Ett nytt statligt ämbetsverk inrättas, Skolverket. Skolverket ska utveckla, följa upp  
och utvärdera skolverksamheten. 

7. Handikappfrågor handhas av ett separat institut. 
 
Ramfaktorteorin enrollerar här, med Latours begreppsapparat (kap. 3.2.2.), politikergruppen  
i sociogrammet medan teknogrammet utgörs av det statliga utredningsväsendet såsom 
beredningsunderlag, offentliga utredningar och propositioner.51 I min analys av andra 

                                                
49 Stor draghjälp fick Persson av bland andra dåvarande TCO-ordföranden Björn Rosengren som bidrog till att 
förankra kommunaliseringen bland lärare anslutna till TCO:s förbund. Omröstningen i riksdagen slutade med 
162 röster för och 157 röster emot (källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Göran_Persson, 2010-08-04). 
50 För en utförlig analys av hur nedläggningen av Skolöverstyrelsen och bildandet av Skolverket gick till, se 
Haldén, 1997.  
51 Ramfaktorteorin kom i maktposition samtidigt som kommunaliseringen sker. Men detta betyder inte att 
ramfaktorteorin behövde/krävde en decentralisering utan kunde lika gärna verka i en centraliserad styrning. 
Däremot behövde kommunaliseringen ramfaktorteorin för att kunna styra på ett nytt sätt. Men det är två separata 
förändringar, två olika intressen (det ena är ramfaktorteorins vision om att med skolan förändra samhället och det 
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expertperioden fokuserar jag främst på DsU 1987:1, ett betänkande på över tre hundra sidor 
där innovatören sammanfattar sin och andras forskning om skolan och “transformerar” här 
innovationen så att den passar den politiska makten. I denna period anser jag att innovationen 
gör en radikal kursförändring vilket motiverar en djupare analys av betänkandet. 
   Jag kommer nedan att spåra influenser av ramfaktorteorin i två av de viktigaste dokumenten 
i denna period, betänkandet DsU 1987:1 och Ansvarspropositionen 1990/91:18. Jag kommer 
att visa hur beroende utredningstexten (DsU 1987:1) är av Lundgrens tidigare arbeten, men 
också att ramfaktorteorin förändras under denna period. Innan denna andra expertperiod var 
ramfaktorteorin formulerad i termer av konstitutionella, organisatoriska och fysiska ramar 
(Lundgren, 1979). Efter denna period hade ramfaktorteorins huvudramar förändrats och 
benämndes juridik, ekonomi, ideologi och utvärdering (Granheim, Lundgren, m.fl., 1990,  
s. 35).  
 

4.6.1 Utredningens beroende av innovatörens texter 
I avsnitten 4.6.2. till 4.6.6. är syftet att visa att Lundgren hade ett avgörande inflytande på 
betänkandet DsU 1987:1 men också att ramfaktorteorin förändrades i mötet med den politiska 
kontexten. Förutom ramfaktorteorin finns i betänkandet ett tydligt beroende även av andra av 
Lundgrens texter som berör styrning av skolan, såsom ojämlikheten i skolan (Lundgren, 
1972), Lundgrens version av skolans historia (Lundgren, 1979), Lundgrens kritik av 
Skolöverstyrelsen (Lundgren, 1981) samt rektorns roll i en målstyrd skola (Lundgren, 1986). 
Begreppet beroende kommer från historisk/statsvetenskaplig forskning och används för att 
beskriva hur texter präglas av andra tidigare texter utan att explicit hänvisa till dessa. Inom 
diskursanalys används istället termen intertextualitet (Fairclough, 1992, s. 117). 
 

4.6.2. Den ojämlika skolan 
Den genomgående problematiseringen i betänkandet DsU 1987:1 är vikten av en likvärdig 
utbildningsstandard52 i hela riket och att skolan ska vara ett jämlikhetsfrämjande instrument.53 
Det råder ingen tvekan om att expertgruppen helt delar denna grundläggande värdering med 
det regerande socialdemokratiska partiet. Likvärdigheten som vägledande princip är en 
förgivet tagen förankringspunkt som “stängts”54 långt tillbaka i tiden. Hela efterkrigstiden har 

                                                
andra är politikernas önskan om att bli av med arbetsgivarrollen för skolans personal) som är sammanvävda i tid 
och sammanhang och enrollerar varandra.  
52 Med detta menas inte att utbildningen skall vara likformig då olika elever har olika intressen och fallenhet för 
olika utbildningsmoment. Enligt SSK-utredningen (Utredningen om Skolan, Staten och Kommunen, SOU 
1978:65) ska större jämlikhet föreligga vid utbildningens slut än vid dess början (för en mer ingående analys av 
detta begrepp samt forskningsresultat, se DsU 1987:1, s. 33f; 205 ff). En annan i beredningen DsU 1987:1 
återkommande utredning är utredningen om Skolans inre arbete, den så kallade SIA-utredningen (SOU 1974:53). 
Viktiga teman är här insatser för de svagare eleverna, lärarnas förändrade uppdrag från djupare expertkunskaper 
till uppgifter som ökad social omsorg om eleverna samt talet om arbetsenheter eller arbetslag där alla lärare ska 
ingå. En konsekvens av SIA-reformen var införandet av 1980 års läroplan för grundskolan med vilken 
speciallärarna mer eller mindre försvann. Speciallärarnas kompetens skulle istället tas upp i arbetslagen. Därmed 
kunde alla elever, också de med svårigheter, gå i samma klass och undvika den segregering som placering i 
specialklass medförde. Staten blir härmed av med problemet med den alltför kraftiga expansionen av 
speciallärare som kom efter att grundskolan infördes 1962/63 och som kulminerat i att 1972 berördes ca 40 
procent av eleverna av specialundervisning i någon form (DsU 1987:1, s. 112f). 
53 Expertgruppen framhåller att i den mån sociala, kulturella och ekonomiska ojämnlikheter i samhället beror på 
styrningen av skolan, vilket forskningsresultat pekar på, bör hittillsvarande styrformer ses över (DsU 1987:1,  
s. 183). 
54 “Stängning” är ett begrepp som jag lånar av Stanley Deetz, amerikansk samhällsforskare inom 
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haft detta som ett grundläggande ideal. Avsteg från detta betraktas som ett tydligt 
misslyckande. I betänkandet framhålls att uppsatta mål inom detta område inte uppnåtts (DsU 
1987:1, s. 181), vilket beskrivs genom en omfattande presentation av forskning som visar att 
individer som kommer från välbeställda miljöer och har goda förkunskaper fortfarande är de 
som gynnas och fortsätter till högre studier:  
 

En bekräftelse på att jämlikhetssträvanden ännu inte når sitt syfte är den fortgående sociala 
selektionen till gymnasiet. Elever från högre socialgrupper väljer i större utsträckning än 
elever från lägre socialgrupper de 3-4-åriga utbildningsvägarna inom gymnasieskolan.55  
(DsU 1987:1, s. 172) 

 
Ett stort antal studier pekar således på orättvisor i skolan och att skolans jämlikhetsfrämjande 
funktion inte fungerar på grund av de nuvarande ramarnas utformning. Dessa ramar ger inte 
möjligheter att individualisera undervisningen i tillräcklig utsträckning så att den 
kunskapsskillnad som finns bland elever utjämnas (DsU 1987:1, s. 183). Istället är det så att 
arbetarklassens barn får en utbildning som leder “till manuella yrken och underordnade 
positioner”, medan de högre samhällsklassernas barn får “intellektuella yrken och 
överordnande positioner” (DsU 1987:1, s. 182). Lundgren stödjer sig här på forskning som 
menar att skolan är ett hinder för förverkligandet av den jämlikhetsfrämjande målsättningen. 
Undervisningen är styrd och begränsad, bland annat pekar betänkandet på att det är läraren 
som fördelar ordet och bestämmer vem av eleverna som ska svara på lärarens fråga. Avsnittet 
är beroende av Frame factors and the teaching process (Lundgren, 1972) men refereras inte 
explicit i betänkandet. Slutsatsen är att skolan motverkar den sociala mobilitet som var 
skolreformernas mål (DsU 1987:1, s. 157-213). Denna tröghet i förändringen förklarades med 
ett historiskt perspektiv på skolans stabilitet och autonomi. Även detta avsnitt är beroende av 
Lundgrens tidigare arbete, här främst Att organisera omvärlden (Lundgren 1979), men denna 
refereras inte explicit i betänkandet.  
 

4.6.3. De som måste förändras  
Enligt betänkandet DsU 1987:1 hade skolpolitikens intentioner om övergång från 
regelstyrning till en ökad målstyrning inte genomförts i praktiken. Istället hade oönskade 
effekter uppkommit som lett till att den likvärdiga utbildningsstandarden inte kunnat 
realiseras som det var tänkt. I betänkandet ses orsaken till detta vara att beslutsfattare på  
olika nivåer inte haft någon vana att styra med ideologi, vilket är en grundförutsättning i 
målstyrning:  
 

Måhända har beslutsfattare på olika nivåer underskattat svårigheterna. De har i regel haft  
större vana vid att genomföra förändringar genom juridisk eller ekonomisk styrning än genom 

                                                
forskningsområdet Critical Manegement Studies. Hans begreppsapparat ger möjligheter att analysera hur en 
problematisering får sanningsstatus, immuniseras mot kritik och konstruerar en ny agenda som ska förändra 
något. Deetz föreslår kategorierna diskvalifikation, neutralisering, undvikande, subjektivering av erfarenhet, 
förnekande av innebörd, legitimering och pacificering som de vanligaste strategierna (eller “moves” som Deetz 
betecknar dem) för diskursiv stängning. Strategierna är inte alltid helt enkel att hålla isär analytiskt. I praktiken 
samverkar dessutom nästan alltid flera olika strategier (Deetz, 1992, s. 187-198). 
55 Ett resultat av denna syn är hur gymnasieskolan skulle komma att utformas under 1990-talet med Lundgren 
som GD vid Skolverket. Alla gymnasielinjerna blev treåriga med ökat fokus på de teoretiska ämnena. De gamla 
praktiska yrkeslinjerna försvann (återinförs på försök av departementsråd Björklund 2011). Betygssystemet går 
från ett relativt till ett absolut betygssystem (uppnåendemål). 
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ideologisk styrning. Den sistnämnda bygger som tidigare nämnts i stor utsträckning på 
attitydpåverkan, samförstånd och uppslutning kring bestämda mål och intentioner, och  
den fordrar en mer mångsidig och långsiktig utvärdering och erfarenhetsåterföring än de 
förstnämnda styrningsformerna. (DsU 1987:1, s. 228) 

 
Längre fram i betänkandet skisseras en lösning, att genom att flytta ansvaret för den 
övergripande styrningen från det förvaltande organet Skolöverstyrelsen till politiker ska 
styrningen kunna göras tydligare. Avsnittet är beroende av Från Lgr 69 till Lgr 80 (Lundgren, 
m.fl., 1981a), men inte heller denna referens görs explicit: 
 

En grund för all styrning är, som tidigare sagts, återkopplingen. Vad gäller skolan är denna 
återkoppling liktydig med utvärdering och uppföljning. Vi har pekat på att det kan övervägas, 
om inte det centrala ansvaret av skolan bör flyttas från förvaltande organ till politiska organ. 
Med tanke på det nationella utvärderingsprogram som nu utvecklas inom Skolöverstyrelsen, 
måste denna fråga vara av vikt för en kommande beredning. (DsU 1987:1, s. 316) 

 
En annan viktig uppgift är enligt expertgruppen att se till att skolpolitikens intentioner och 
skolans mål verkligen nås och förstås av alla berörda, att riktlinjerna genomsyrar hela 
skolverksamheten, ända ut till klassrummet. För att lyckas med detta bör skolledare och 
lärares professionalism stärkas: 
 

Om lärarna och skolledarna skall kunna fullgöra sina specialistfunktioner på ett optimalt sätt  
i en framtida mer målstyrd skola, måste enligt vår mening deras professionalism ytterligare 
förstärkas och deras kännedom om skolpolitikens intentioner och skolans mål och riktlinjer 
ytterligare fördjupas. (DsU 1987:1, s. 240) 
 

För att detta ska vara möjligt pekar expertgruppen på vikten av en gemensam yrkesetik.  
För lärarna innebär detta:  
 

… att lärare får en gemensam uppfattning om de grundläggande värderingar skolan skall 
förmedla och får gemensamma kunskaper om skolans historiska och nutida villkor samt 
behärskar en gemensam pedagogisk kunskap om läroplansarbete, arbetsplanearbete, 
arbetsformer, utvärdering och betygssättning. (DsU 1987:1, s. 244-245) 

 
Att lärarna har en gemensam uppfattning om grundläggande värderingar är enligt beredningen 
en förutsättning för en väl fungerande målstyrning. Denna form av styrning ställer dock 
betydligt högre krav än vad regelstyrning gör på skolans personal. Lärare:  
 

... behöver kanske hjälp med att övervinna sin rädsla och sin osäkerhet inför det nya, sin motvilja mot 
förändringar och sin eventuella olust inför krav, som i ett målstyrt skolsystem kan vara sådana att 
skolpersonalen t.o.m. måste vara beredda att ompröva sina egna värderingar. (DsU 1987:1, s. 228)  

 
Förändringen beskrivs i termer av ett professionaliseringsarbete, men det är en form av 
professionalisering som är centralstyrd och som ska utformas som en del i målstyrningen.  
   Denna innebörd av professionalisering är till stor del diametralt skild från vad som 
traditionellt menas med begreppet. Vanligtvis utmärks en profession av formaliserad 
utbildning, monopolisering av kunskap i det specifika området, tydliga hierarkiska strukturer 
samt hög grad av autonomi i förhållandet till andra grupper och även i förhållande till 
hierarkier (Nilsson, 2008, s. 55; Stenlås, 2009, s. 36-38). Lärarutbildningen lyfts fram som ett 
av de viktigaste instrumenten för att skapa denna typ av lärare, men expertgruppen menar att 
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det tar mycket lång tid att ändra lärarutbildningens inriktning (DsU 1987:1, s. 244). För att 
styra de redan utbildade lärarna var det viktigt att fortbilda dem med skrifter om läroplanen 
och texter som presenterar hur lärare bör tänka kring värdegrund, etik och kunskapssyn (vilket 
jag tar upp nedan i avsnittet “Ramfaktorteorin i maktposition”, kap. 4.7.).  
 

4.6.4. Den nya ramfaktorteorin 
I beredningsunderlaget erbjuder expertgruppen ramfaktorteorin som ett instrument som kan 
förena forskning om makronivån (samhället) med forskning om mikronivån 
(utbildningsprocesser). Med hjälp av denna teori kan man klargöra hur statens ekonomiska 
styrsystem styr skolans inre processer, men också hur en ideologisk styrning av utbildningar 
kan formas: 
 

Ramfaktorteorin försöker förklara hur just det ekonomiska styrsystemet begränsar 
undervisningsprocesser. Den har efter hand vidgats till att också omfatta frågor om 
utbildningars ideologiska styrning. Den utveckling som skett kan sägas ha inneburit försök att 
bygga upp alltmer integrerade teorier. Dessa sammanför olika perspektiv och fokuseras alltmer 
på hur själva utbildningssystemet styrs och hur denna styrning kan relateras till själva 
undervisningen och resultaten av undervisningen. Forskningen kring utbildningssystems 
samhälleliga roll förenas alltså med studier av undervisningsprocesser. (DsU 1987:1, s. 166) 

 
I texten används inte den terminologi som tidigare varit central i ramfaktorteorins 
begreppsapparat, det vill säga konstitutionella, organisatoriska och fysiska ramar. Istället 
beskrivs hur regering och riksdag styr skolan genom ideologi, juridik och ekonomi.  
 

Den nuvarande styrningen och fördelningen av ansvaret på skolområdet bygger på att regering 
och riksdag styr skolan i huvudsak genom följande tre styrsystem; ideologiskt genom mål och 
riktlinjer, juridiskt genom skollag och skolförfattning, ekonomiskt genom fördelning av 
resurser. Varje form av styrning fordrar dels att det finns mål mot vilka styrningen riktas, dels 
att det finns en effektiv återkoppling mellan målen och verksamhetens genomförande och 
resultat. Vad gäller styrningen av skolväsendet fordrar återkopplingen att skolväsendet 
utvärderas, dvs. att de processer som styr verksamheten och de resultat som nås med 
verksamheten värderas i förhållande till uppställda mål. Detta innebär i sin tur att betydande 
informatoriska resurser behövs för en effektiv styrning. […] Utvärderingar kan inte […] 
begränsas till frågan om hur regler efterlevs och hur mätbara elevresultat registreras. De måste 
innesluta komplexa bedömningar av verksamheten i dess helhet. Utvärderingar framträder 
därför som en avgörande faktor för genomförandet av en direkt målstyrning. (DsU 1987:1,  
s. 309) 

 
I citatet visas den centrala plats som utvärdering bör ha som styrinstrument för skolan.  
Här formuleras således hur styrningen av skolan ska ske med en terminologi som framgent 
kommer att användas i ramfaktorteorin (Granheim, Lundgren, m.fl., 1990, s. 23-42). 
Ramfaktorteorin har således både introducerat sig som en innovation i sammanhanget, en 
teori som kan användas för att förstå styrningen av skolan, samtidigt som man anpassat 
ramfaktorteorins terminologi till den som traditionellt används i texter om styrning i den 
politiska kontexten. Ramfaktorteorin blir därmed lösningen på politikernas problem i 
samband med kommunaliseringen och decentraliseringen av skolan. Politikerna ska enligt 
ramfaktorteorin i DsU 1987:1 få bestämma målen för skolans verksamhet medan 
kommunerna och skolans personal avgör vilka medel som används för att målen bäst ska 
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uppnås. Genom lokala och nationella utvärderingar sker en återkoppling till politiker och 
ansvariga huruvida de politiska intentionerna lyckats samt vad som bör förändras.  
   Beredningen pekar också på att förvaltningar som Skolöverstyrelsen får för stor politisk 
makt och att detta äventyrar decentraliseringen som kräver en ökad politisk styrning av 
regering och riksdag. Exempelvis har Skolöverstyrelsen inte klarat att återkoppla skolans 
utveckling till centrala politiker och detta visar hur den politiska styrningen över skolan 
alltmer kommit att tas över av myndigheter. Därför föreslås att riksdag och regering tillsätter 
en särskild instans som ansvarar för skolans utvärdering, forskning och utveckling (DsU 
1987:1, s. 317f). Denna kritik av Skolöverstyrelsen hade formulerats tidigare i boken Från 
Lgr 69 till Lgr 80 (Lundgren, m.fl., 1981a), en kritik som återges i beredningen utan 
referenser till Lundgrens och medarbetares bok. På detta sätt lyfts Lundgrens tidigare arbeten 
in i beredningsunderlaget och legitimeras och förstärks av expertgruppen, men utan spår till 
Lundgrens egna arbeten. Förslaget att tillsätta en helt ny myndighet kan ha hämtats från en 
studie av statsvetare Bo Rothstein som jag beskriver i nästa avsnitt.  
 

4.6.4.1. Förändringsreceptet för en lyckosam reformering 
I Rothsteins avhandling Den socialdemokratiska staten. Reformer och förvaltning inom 
svensk arbetsmarknads- och skolpolitik (1986) kan Lundgren ha funnit starka belägg för 
varför en ny skolmyndighet56 måste inrättas om reformen en målstyrd skola och 
decentraliseringen skulle lyckas. Rothsteins avhandling beskrivs utförligt i betänkandet (DsU 
1987:1, s. 194-198). I avhandlingen jämförs implementeringen av två reformer, dels den nya 
aktiva arbetsmarknadspolitiken, och dels grundskolereformen. För genomförandet av 
arbetsmarknadspolitiken skapades av en helt ny organisation (arbetsmarknadsverket, AMV) 
där personalens engagemang för organisationens mål var grundläggande. Implementeringen 
av den nioåriga enhetsskolan överläts till den befintliga myndigheten för skolfrågor, 
Skolöverstyrelsen, som följde traditionella byråkratiska rutiner. Resultaten visar att 
arbetsmarknadspolitiken varit långt mer framgångsrik i förhållande till de ursprungliga 
politiska intentionerna, medan grundskolereformen blivit misslyckad sett till målen. Rothstein 
visar på ett stort antal marxistiskt orienterade studier som tyder på att skolans utveckling 
under kapitalismen är strukturellt bestämd av de sociala klassernas ekonomiska 
reproduktionsbetingelser. Detta innebär att reformer som exempelvis grundskolereformen inte 
kan genomföras av en traditionell befintlig myndighet (Rothstein, 1986, s. 216).  
 

4.6.5. Ramfaktorteorins avtryck i Ansvarspropositionen  
I detta avsnitt avser jag att exemplifiera ramfaktorteorins avtryck i Ansvarspropositionen efter 
att den fått ett stort inflytande i DsU 1987:1. I Ansvarspropositionen läggs den nya styrformen 
för skolan med mål- och resultatorienterad styrning fast. Styrformen inbegriper utvärdering 
och skolplan, men här tydliggörs också vilket ansvar som ligger på kommunerna framgent då 
huvudmannaskapet hade överförts. För att kunna hantera detta skulle en ny myndighet skapas 
och ersätta Skolöverstyrelsen. Denna nya myndighet skulle enbart ansvara för utvecklingen av 
skolan med hjälp av uppföljning och utvärdering samt tillsyn. 
   Tidigare har jag visat att ramfaktorteorins fyra ramar (ideologi, ekonomi, juridik och 
utvärdering) förändrats och fått stort utrymme i betänkandet DsU 1987:1. Av utrymmesskäl 
avser jag att här kort exemplifiera ramfaktorteorins avtryck i Ansvarspropositionen med 

                                                
56 I sin avhandling föreslår Rothstein beteckningen “skolverket” som sammanfattande begrepp för de offentliga 
organ för skolans styrning (Rothstein, 1986, s. 17).  
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endast en av dessa fyra ramar – utvärdering – som ska ha en viktig roll i den nya styrningen 
av skolan: 
 

Ett nytt statligt ämbetsverk för skolväsendet inrättas, vars huvudsakliga uppgifter ska vara 
utveckling av skolan samt uppföljning och utvärdering av skolverksamheten. […] Ett system för 
uppföljning och utvärdering presenteras. Det ska ge riksdagen och regeringen en samlad bild av 
skolverksamheten och ge underlag för att bedöma om åtgärder behöver vidtas för att nationella 
mål och riktlinjer skall upprätthållas och resultaten i skolan förbättras. (prop. 1990/91:18, s. 4) 

 
Dåvarande skolminister Persson som var ansvarig för propositionen menade att uppföljning 
och utvärdering i skolan var både osystematisk och fragmentarisk. “Det är svårt att få en 
helhetsbild, samtidigt som det saknas uppgifter om hur olika kommuner driver sin verksamhet 
och vilka resultat som uppnås” (ibid., s. 103). Han hänvisar till riksrevisionsverket (RRV) 
som konstaterade att Skolöverstyrelsen i sin verksamhet “inte skapat tillräckligt utrymme för 
en mer heltäckande och kontinuerlig uppföljning och utvärdering av skolan” (ibid., s. 103). 
Persson menade att det inte varit möjligt att bemöta kritiken om skolans bristande 
produktivitet och effektivitet eftersom det saknades kunskaper om detta. Persson menade 
därför att: 
 

... krav på resultatuppföljning och utvärdering [skall] på varje nivå vara kopplat till vad som 
styrs. Detta krav innebär att från läroplanens innehåll följer ett svar på vad som skall utvärderas. 
Resultaten och verksamheten i skolan skall sålunda utvärderas mot de mål som ställs upp på 
skilda nivåer i skolsystemet. [...] Läroplanerna skall utformas så att de inte bara blir tydligare i 
sitt budskap utan också ger bättre förutsättningar för utvärderingen av verksamheten. (prop. 
1990/91:18, s. 102) 

 
Återkopplingen ska således möjliggöra systematiska jämförelser beträffande prestationer och 
kostnader i olika skolformer och kommuner. Persson hänvisar till att liknande system finns i 
andra länder och som där lett till en utjämnad servicenivå kommunerna emellan. Hans slutsats 
var “att en väl uppbyggd uppföljning kan i detta perspektiv ses som ett viktigt medel att 
åstadkomma en likvärdig standard i landets skolor” (ibid., s. 104). 
 

4.6.6. Slutsatser av ramfaktorteorin i andra expertperioden 
I analysen av vad jag ser som andra expertperiodens viktigaste dokument, betänkandet DsU 
1987:1, har följande framträtt som centralt: 
1. Betänkandet präglas av ett tydligt beroende av Lundgrens arbete – det vill säga texterna 
repeterar Lundgrens tidigare arbeten, men utan att explicit referera till dessa texter. 
2. Ramfaktorteorin är framträdande i betänkandet, men teorin byter här till en terminologi 
som passar bättre med de befintliga politiska styrsystemen för skolan, nämligen ideologi, 
juridik och ekonomi. 
3. Utvärdering träder fram som en central styrform och kommer framledes integreras som  
en ny ram i ramfaktorteorin.  
4. Här presenteras en ny organisation, kommunaliseringen och ny myndighet (Skolverket) 
som ska styra skolan.  
 
Med kommunaliseringen överlämnar staten huvudmannaskapet för skolan till kommunerna 
och släpper därmed arbetsgivaransvaret för skolledare och lärare. Men samtidigt med denna 
decentralisering sker en centralisering genom att staten börjar styra skolan på ett nytt sätt med 
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verktyg som formats genom ramfaktorteorins ramar, ideologi, juridik, ekonomi och 
utvärdering. Genom återkoppling i form av utvärderingar får regering och riksdag kunskap 
om vad som behöver förändras och var resurser behöver sättas in. Ramfaktorteorin presenterar 
således en lösning på hur staten kan styra skolan på distans, genom den nya huvudmannen 
kommunerna. 
   Latours andra princip om hur innovatören lyckas styra utvecklingen genom enrollering av 
allierade (främst politiker) och teknologier (det statliga utredningsväsendet) är väl tillämpbar  
i andra expertperioden. Även Latours sjätte princip om handling på distans uppfylls (se kap. 
3.2.2.).  
 

4.7. Ramfaktorteorin i maktposition (1991-1999) 
I följande avsnitt beskriver jag kort vad som sker med skolans styrning under Lundgrens nio 
år som generaldirektör i det nya Skolverket. När Skolöverstyrelsen lades ner avskedades 
samtliga anställda,57 vilket innebar att Lundgren som ny generaldirektör kunde rekrytera den 
personal han önskade. En del av den personal som avskedats fick nya tjänster på Skolverket, 
men med denna dramatiska upptakt torde maktförhållandena i det nya verket vara helt 
klargjorda. I rekryteringen av ny personal till centrala positioner kan man anta att de som 
visade sig intresserade av de nya idéerna för målstyrning fick tjänsterna framför dem som 
hade preferens för den tidigare styrformen inom Skolöverstyrelsen. Ramfaktorteorin 
enrollerade således en personalgrupp som arbetade för dess sak och innovationen/innovatören 
ledde en nationell institution, Skolverket, med alla dess resurser och mandatet att styra skolan 
i Sverige. I en intervjustudie om Skolverkets första år som gjordes efter Lundgrens avgång 
som GD beskrev de flesta av de intervjuade hur Lundgren håller många föreläsningar för att 
presentera den nya styrningsfilosofin och att de anställda blev “mer eller mindre 
fundamentalister” avseende teorierna om mål- och resultatstyrning (Börlin, 2004. s. 5). 
Rapporten berättar också om att arbetet med att utforma nya läroplaner präglades av kaos om 
vad som skulle göras. Det fanns inga rutiner, tidsmarginalerna var snäva och det fanns varken 
läroplaner eller betygssystem att utgå ifrån (se även Haldéns beskrivning av denna period, 
1997, kap. 6). 
   Ett viktigt arbete i denna period var Läroplanskommitténs utredning Skola för bildning 
(SOU 1992:94) för vilken Lundgren var ordförande. Här föreslås hur skolan ska styras och 
utformas med hjälp av ramfaktorteorins ideologiska och juridiska ramar, det vill säga skollag, 
läroplan, kursplaner och skolplaner. I utredningen presenteras både läroplanen för 
grundskolan och kursplanerna för alla ämnen.58 De viktiga och nya delarna i läroplan är 
uppnåendemål, strävansmål och värdegrund. Hela styrningen bygger på mål- och 
resultatstyrning: 
 

Lärare, skolledare och elever skall omforma de mål som anges på nationell nivå till undervisningsmål på 
den egna skolan och på det sättet utforma sin lokala arbetsplan. (...) Graden av måluppfyllelse ska sedan 
avgöras genom de utvärderingsinsatser som utvecklas nationellt och lokalt. Utvärderingen ska ge signaler 
tillbaka till beslutsfattarna om var något behöver förbättras och var resurser skall sättas in. (ibid., s. 15) 
 

Denna nya form av mål- och resultatstyrning ställer höga krav på lärarna i form av ett 
långsiktigt professionaliseringsarbete, som, enligt utredningen Skola för bildning, innebär en 
                                                
57 Drygt 300 personer arbetade på Skolöverstyrelsen och 400 vid länsskolnämnderna. 68 av Skolöverstyrelsens 
personal och 77 av länsskolnämndernas personal återanställdes vid det nya Skolverket (Hjorth, 2006, s. 112/128, 
i Stenlås, 2009, s. 51f). 
58 För en jämförelse av olika läroplaners betydelse för ämnet musik, se Modin (2003). 
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fördjupad diskussion “som måste ta sin utgångspunkt i vardagssituationen i skolan. Det är  
där förändringarna skall ske” (ibid., s. 315). Som stöd för det lokala utvecklingsarbetet och 
professionaliseringsprocessen tar Skolverket fram “studiematerial, referensmaterial och 
idématerial”. Skolverkets övriga insatser för att lyckas med den nya målstyrningen är att: 
- rikta sig med information till skolhuvudmän, elever, föräldrar, läromedelsproducenter m.fl. 
- erbjuda utbildning till skolchefer, skolledare och lärare 
- stödja utvecklingsarbete och sprida resultat och idéer. 
Efter att utredningens förslag antagits av riksdag och regering startar förändringsarbetet.  
Ett flertal skrifter tas fram och jag refererar bara några få för att visa inriktningen.  
   En skrift som tas fram som underlag för diskussion i skolan är Bildning och kunskap 
(Skolverket, 1994) som är ett förenklat koncentrat av utredningen Skola för bildning (SOU 
1992:94). Ett viktigt inslag i skriften är Broadys bilaga från utredningen (Bilaga 5 i 
utredningen SOU 1992:94). Texten baseras på president Mitterands förslag om hur en 
reflektion om de grundläggande principerna för utbildningsväsendet borde föregå en 
reformering av den franska skolan – ett experiment som inte fick något större genomslag  
i Frankrike. Likväl blev denna filosofiskt präglade text om kunskapsformer som historiska 
produkter, socialt konstituerade hierarkier av kunskapsområden som hinder för kunskapens 
växt, och så vidare, Skolverkets första diskussionsunderlag för lärarna. Frågan är om detta 
experiment föll bättre ut i Sverige?  
   Ett par år senare kom en antologi Från regler till eget ansvar (Skolverket, 1997). Liksom 
den förra skriften vänder den sig till skolans personal och bidragen i antologin handlar om 
målstyrning i skolan. Det sista och sammanfattande bidraget är skriven av professor eremitus 
Erik Wallin, en allierad till Lundgren (Wallin skriver tillsammans med Lundgren och Svingby 
boken Från Lgr 69 till Lgr 80 (Lundgren, m.fl., 1981b), vilken behandlats i kap. 4.5.3.) 
Wallins arbete baseras på en artikel av Ingegerd Municio (1996) som var publicerad i 
tidskriften Häften för kritiska studier.59 Idén som framhålls som en styrningsmetafor är “den 
retoriska staten” som baseras på en komplex modell där skolledaren har ansvaret för att 
visioner och utvärderingar diskuteras. Arbetslagets egna utvärderingar och “diskurssamtal” 
ska ge delaktighet och meningsfullhet och ska “åstadkomma en handlingsinriktad uttolkning 
av skolans mål men det är på samma gång ett samtal som förs inom läroplanens ram” (Wallin, 
1997, s. 146). Detta ses som centrala delar i den “retoriska statens och demokratins kärna”.  
   Skriften Ständigt. Alltid! (Skolverket, 1999) är en kommentar till läroplanens värdegrund 
som ska ligga till grund för “personliga reflektioner och gemensamma diskussioner om hur de 
demokratiska värdena kan avspeglas i såväl undervisning som verksamheten i stort” (ibid., 
Lundgrens förord). Första kapitlet anslår tonen där varje sida innehåller orden värdering, 
värde och värdegrund i genomsnitt tio gånger och det finns även gott om etik, moral och 
religiösa anspelningar: 
 

Bildningsbegreppet har sina rötter i de medeltida mystikernas uppfattning om att människan är en fallen 
ängel och bär Guds bild i sig. Det är genom dopet menar bland annat Paulus och Augustinus som 
människan kan återupprättas till Guds avbild. Men det är också människans strävan att lära sig förstå 
Guds verk. Och eftersom allt är skapat av Gud är också ingen kunskap mer värd än någon annan. 
(Hörnqvist & Lundgren, 1999, s. 9) 
 

I andra kapitel i boken Ständigt. Alltid! behandlas “Förintelsen”, “Guds frid” och “Hur ska vi 
leva tillsammans om vi inte tror på samma gud?” Dessa teman var ämnade att understödja 

                                                
59 Tidsskriften Häften för kritiska studier och Zenit startade vid Lunds universitet av studenter inom 
vänsterrörelsen, se kap. 1.7. Tidsandan. 
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professionaliseringsarbetet i landets skolor. Förutom Lundgren är författarna bland andra  
KG Hammar, Bodil Jönsson och Sigbrit Franke.  
   Skrifterna Bildning och kunskap (Skolverket, 1994), Från regler till eget ansvar 
(Skolverket, 1997) och Ständigt. Alltid! (Skolverket, 1999) är exempel på material som 
Skolverket producerade som underlag för lärarnas förändringsarbete och som skulle leda till 
att de nationella målen uppnåddes. Samtliga tre spinner runt ideal och värderingar och har en 
fostrande och moraliserande ton. Slående är att dessa tre böcker markant skiljer sig åt. Medan 
Bildning och kunskap har en hög abstrakt nivå, uppfattar jag Ständigt. Alltid! som ska mana 
läsaren (läraren) till att välja den “rätta” vägen genom återkommande referenser till högsta 
instanser, inte bara Gud, Kristus och bibelns moraletik, utan även västerländsk humanfilosofi, 
Förenta Nationernas deklaration för mänskliga rättigheter samt Sveriges Riksdag. Men vad är 
avsikten med den här typen av texter?  
   Strang och Meyer (1993) visar hur förändringar i organisationer genomförs genom att 
hänvisa till något större gott som rättvisa, likvärdighet, stödja de svagare, utjämna skillnader 
och motverka alla orättvisor. Inom ramen för detta arbete har det inte ingått att studera hur 
dokument som dessa har mottagits av Sveriges lärarkår. 
   Skolverkets arbete under 1990-talet har analyserats i Hans Nytells (2006) avhandlingsarbete 
om statlig styrning av skolan.60 Handledare för denna avhandling var Lundgren själv, som 
därigenom kan antas ha haft stort inflytande på studiens upplägg, analys och slutsatser, vilket 
inte gör innehållet mindre intressant som källa för denna uppsats.61 Enligt Nytells analys 
“utvecklade Skolverket en identitet som ett modernt statligt verk, en kunskapsorganisation 
som tillhandahöll data och analyser av skolan.” Tekniken var en “informativ styrning vilande 
på en idé om kunskapsuppbyggnad, idéspridning och resultatåterföring till aktörerna i 
skolväsendet” (Nytell, 2006, s. 147). De basala idéerna för styrning var dels mål som 
utformades i läro- och kursplaner dels en uppföljning och utvärdering som baserades på 
egenkontroll.62 Den nya styrfilosofin introducerades brett i skolfältet genom utbildningar och 
konferenser som riktades till den nya huvudmannen, till rektorer och till lärare. Idén var att 
mål och värdegrund skulle konkretiseras till en lokal skolplan i kommunerna, och att de 
professionella i skolan skulle ingå i en “deltagande målstyrning”. På den nationella nivån 
skulle politiker få ett större inflytande genom att fånga resultat och utvecklingsbehov och ge 
direktiv om önskade korrigeringar. Här utvecklades och konkretiserades således 
ramfaktorteorins två ramar ideologi och utvärdering i nya praktiker för styrning av skolan. 
   Skolverket påverkades delvis av att en borgerlig regering satte en ny agenda efter valet 1991 
– att öppna fältet för friskolor. Men den styrningsfilosofi som drevs av ramfaktorteorin 
tycktes inte påverkas alltför mycket av detta (se Börlin, 2004, s. 5). Efter ett par år mötte 
                                                
60 Fokus i Nytells arbete är på kvalitetsrörelsens intåg i den svenska skolsektorn under senare delen av 1990-
talet. Framför allt undersöker Nytell hur kvalitetsstyrningen av skolan formas i olika regeringsunderlag, 
undersökningar och beslut. 
61 Märkligt nog problematiserar inte Nytell med ett enda ord förhållandet att hans handledare Ulf P. Lundgren är 
huvudaktör i den verksamhet Nytell analyserar.   
62 Denna typ av styrning, rationalistisk styrning, av offentlig förvaltning hade pågått sedan mitten av 1960-talet 
och skiljde sig från den tidigare inkrementalistiska styrningen, dvs. de små stegens politik där det senaste fattade 
beslutet byggdes på lite grand men skiljde sig inte så mycket från det tidigare. Det handlade således mer om 
problemlösning än om samordning och mål. Den rationalistiska styrningen skiljer sig markant genom 
användandet av vetenskapliga metoder som programbudgetering, flerårsplanering, framtidsstudier, 
kostnadsintäktsanalyser och utvärdering. Härmed ansågs den offentliga politiken bli mer välgrundad och 
effektiv. Med influenser från företagsvärlden skulle förvaltningsverksamheten ses som en produktionsprocess. 
Centrala begrepp var mål, program, prestationer, kostnader, produktivitet och effektivitet. Mål-medeltänkandet 
genomsyrar denna typ av styrning där politikerna bestämde målet för den offentliga verksamheten medan 
utförarna avgjorde vilka medel som skulle användas för att målen bäst skulle uppnås (Gröjer, 2004, s. 2f). Dessa 
styrningsideal kommer i mitten av 1980-talet in i organisationer inom vård, omsorg och skola (Hood, 1995). 
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Skolverket en massiv kritik av sin verksamhet genom riksdag, regering och kommuner. Både 
Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer skrev kritiska rapporter om brister i den direkta 
kontrollen och tillsynen. I en analys av Skolverkets första år “Skolan och det nya verket” 
(Jacobsson & Sahlin, 1995) menar författarna att den kritik som det nya skolverket fick 
berodde på att Skolverket hade en felaktig syn på styrning. Den svarade inte på den mångfald 
av krav som ställs på en myndighet, utan inriktade sig på att vara en autonom 
kunskapsorganisation.  
   Från 1997 sker ett paradigmskifte i styrfilosofin för statens styrning av offentlig sektor 
genom att kvalitetsidén baserad på Total Quality Management63 (TQM) introduceras på bred 
front av regeringen. Denna förändring underminerar innovationen ramfaktorteorins position. 
Genom ett antal direktiv och förordningar fick nu Skolverket riktlinjer om ett nytt arbetssätt 
som stämde bättre med den nya kvalitetsidén (se t.ex. regeringens utvecklingsplan för skolan, 
Reg. Skr 1996/97:112; instruktion till Skolverket, SFS 1997:703; kvalitetsförordningen SFS 
1997:702). Metoder som kvalitetsredovisning, utbildningsinspektörer och kvalitetsindikatorer 
introducerades som styrinstrument. Regeringen gav också riktade ekonomiska bidrag till 
skolan för att stimulera till en utveckling av lärarrollen och för att få lärarna att arbeta i 
arbetslag (Wärnersonpengar, Perssonpengar) (Nytell, 2006, s. 150) vilket reglerades i och 
med 1996 års avtal mellan Kommunförbund och de båda lärarförbunden (ÖLA 2000).64 
Skolverkets tidigare fokusering på kunskapsutveckling blev nu mindre framträdande, medan 
metoder för utvärdering och tillsyn fick ett större utrymme. I valet 1998 hade missnöjet med 
skolans utveckling blivit ett område där partierna tävlade om att ge bästa receptet (Frykman, 
1998, s. 17). Förtroendet för Skolverkets sätt att styra skolan försämrades av den omfattande 
kritiken och 1999 var Lundgrens mandatperioder över som GD för Skolverket.65  
   I denna period är Lundgren också delaktig i lärarutbildningens förändring. Genom 
medverkan som sakkunnig i utredningen Att lära och leda – en lärarutbildning för samverkan 
och utveckling (SOU 1999:63) där didaktikens roll lyfts fram medan den tidigare djupa 
ämneskunskapen hos lärarstudenterna får en minskad betydelse. 
 

4.7.1. Slutsatser av ramfaktorteorin i maktposition 
Sammanfattningsvis erbjöd ramfaktorteorin staten (genom skolminister Persson) ett redskap 
för att kunna börja styra skolan på ett nytt sätt. Läroplanerna utformades för att tydliggöra de 
                                                
63 Förenklat handlar TQM om att slå fast vad som är verksamhetens ändamål och att skapa acceptans för detta 
ändamål på varje nivå i organisationen samt mäta, utvärdera och ständigt förbättra verksamheten med 
kundtillfredsställelse som ledstjärna. När alla offentliga samtal i en organisation kopplas till “kunden”, bildas en 
ram för vilka problem som blir viktiga, vad som är lösningarna och vad som är verksamhetens mål. Kvalitet i 
TQM handlar om att maximera kundnyttan, dvs. att styra de anställda genom att fokusera på att kunden får det 
den frågar efter (Furusten, 2002). 
64 Det övergripande lokala avtalet “ÖLA 2000” mellan lärarförbunden och Svenska kommunförbundet och det 
tillhörande utvecklingsdokumentet “En satsning till 2000” (Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund, 1996a; 
Lärarförbundet m fl, 1996b) har betecknats som ett historiskt skolutvecklingspaket och ett epokskifte av 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (1996b, s. 56). Texterna i dessa dokument har tydliga inslag av Total 
Quality Managements (TQM) ideologi och styrformer. Diskursen visar sig med nya former av hänvisning till 
kvalitet och med ett nytt språkbruk som “gemensam vision”, “systematiska kvalitetsutvecklingsarbeten”, 
“kvalitetssäkringsfrågor”, “livslångt lärande”, “scenariearbete”, “ökade valmöjligheter”, “självständigt ansvar”, 
“flexibel arbetsorganisation” och “systematisk dokumentation”. Här finns också direkta hänvisningar till 
Utmärkelsen Svensk Kvalitet och Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, ett institut som arbetar för att 
vidareutveckla ett kundfokuserat och hållbart förbättringsarbete (www.siq.se). Enligt materialet om ÖLA 2000 
ska idéerna i TQM fästa i skolans verksamhet och de anställda genom tre steg; visioner, program för förändring 
och kompetensutveckling (Lärarförbundet m fl, 1996b). 
65 Så småningom, 2003, blir Skolverkets uppgift renodlat kontrollerande, medan utvecklingsstödet förs över till 
Myndigheten för skolutveckling. 
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ideologiska målen (Skolverket 1994a, s. 7), system för uppföljning och utvärdering fick 
formen av egenkontroll, nya juridiska konstruktioner skapades för att reglera kommuners, 
rektorers och lärares skyldigheter och riktade ekonomiska bidrag utformades för att ge 
incitament för förändring. Detta motsvarar helt ramfaktorteorins fyra ramar; ideologi, 
utvärdering, juridik och ekonomi. Ramfaktorteorin i arbete levererade dock inte det resultat 
som staten, kommunerna och allmänheten önskade och från 1997 förlorade Lundgren gradvis 
makten över sin innovation. När kvalitetsregimen för styrning av skolan introducerades fick 
ramfaktorteorins praktiker införlivas med en ny begreppsapparat, nya styrtekniker och en 
ändrad betoning av styrningens delar. Nytell (2006) pekar i slutkapitlet i sin avhandling på en 
rad omständigheter som gjorde att Lundgren inte fick möjlighet att pröva ramfaktorteorin fullt 
ut. Bland annat beskrivs hur Skolverkets idé om hur skolan skulle organiseras och förbättras 
med informativ styrning (kunskapsuppbyggnad, idéspridning, resultatåterföring till aktörerna i 
skolväsendet) försvårades av den borgliga regeringen som fick makten efter valet 1991. Den 
nya regeringen betonade uppföljning, utvärdering och tillsyn. Dessutom introducerades nya 
tankesätt om styrning i form av kvalitetsstyrning och TQM. Regeringsskiftet innebar också att 
direktiven till läroplanskommittén skrevs om varpå innehållet i nationella och lokala 
kursplaner ändrades till nackdel för de professionella i skolan (ibid., s. 146f). Jag uppfattar 
dock att Nytells slutkapitel präglas av en vilja att skriva historien om skolans utveckling på ett 
sätt som gör att ingen skugga skulle falla på ramfaktorteorin. 

 

5. Resultaten inskrivna i Latours sociogram/teknogram 
Föreliggande uppsats ger en annorlunda bild av ramfaktorteorin jämfört med hur den beskrivs 
i litteratur av ramfaktorteorins förespråkare, det vill säga forskare som använt sig av teorin i 
egna arbeten (Gustafsson, 1977; Pedro, 1981; Broady & Lundgren, 1984; Pettersson & Åsén, 
1989; Gustavsson, 1994; Sandberg, 1996; Sundberg, 2005; Knutas, 2008). I dessa arbeten ges 
ett inifrånperspektiv med ambitionen att utveckla och förbättra teorin utifrån det som sägs i de 
första arbetena i ramfaktorteorins historia (Dahllöf, 1967; Dahllöf, 1971 Lundgren, 1972; 
Lundgren, 1977). Att studera ramfaktorteorin utifrån ett annat perspektiv medför en annan syn 
på studieobjektet. I den här uppsatsen har jag valt ett perspektiv med en ansats utifrån Critical 
Management Studies där syftet har varit att kartlägga ramfaktorteorins framväxt och 
etablering i skolsektorn.  
   Analysen av ramfaktorteorin har formats av Latours verktyg sociogram och teknogram (se 
Figur 1, s. 19). För att få svar på min första frågeställning om vilka perioder som identifieras 
under perioden 1967 till 1999 där ramfaktorteorin på olika sätt haft inflytande på utvecklingen 
av skolans styrsystem, har resultaten beskrivits i en tabell (Tabell 1, s. 22) och drygt tjugo 
sidors text. Men resultatet har också komprimerats tillbaka in i Latours ursprungliga diagram 
(Figur 2, s. 46), vilket medför att jag efter “den långa jakten” till slut kan öppna 
ramfaktorteorins “svarta låda” och åskådliggöra det som tidigare varit dolt; hur aktörer och 
teknologier (aktanter) hör ihop. Precis som Latour säger så har vi i den centrala punkten “the 
obligatory point of passage” (kap. 3.2.2.) som i figur 2 nu benämns 
“inventor/ramfaktorteorin”, möjligheten att se hur aktörer och aktanter är kopplade till 
varandra i olika skeenden. Kopplingarna möjliggör ramfaktorteorins utveckling och 
framgång. En av uppsatsens förtjänster är denna tillpassning mellan teori och empiri och att 
visa hur användbar Latours modell är i denna typ av vetenskapliga arbeten. Trots att modellen 
ursprungligen utformats genom analyser av hur produkter som dieselmotorn och vaccin sprids 
och etableras i samhället, fungerar den också som ett verktyg för analyser av mer immateriella 
företeelser. 
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   Ibland kan jag i detta uppsatsarbete ha haft en ton som kan uppfattas som ironisk när jag  
har beskrivit och analyserat ramfaktorteorin. Detta ligger delvis i Latours begreppsapparat 
men även i distanseringen till studieobjektet som betraktas ur ett perspektiv som inte ligger 
inom ramfaktorteorins aktörers/aktanters uppfattning om hur saker och ting sker eller varför.  

Figur 2. Resultaten av studien komprimerad in i Latours sociogram/teknogram.  

 

I figur 2 visas hur innovationen ramfaktorteorins position förändras över tid samtidigt som 
mänskliga nätverk och allierade enrolleras (sociogram/aktörer) och olika system och dess 
resurser används (teknogram/aktanter). Analysen visar att innovationen ramfaktorteorin var 
en avgörande faktor för förändringen av skolan, både avseende strukturella förändringar 
(decentralisering) och styrningsformer för skolan. 

 

6. Diskussion  
 

Framtidens utbildningshistoriker kommer att ha ett drygt arbete med att spåra alla Ulfs idéer  
och formuleringar som poppat upp i diverse betänkanden och propositioner, reformprogram  
och läroplanstexter. (Broady i vänboken till Lundgren, Forsberg, 2003, s. 18) 

 
Det dryga arbetet Broady åsyftar har jag försökt mig på i denna uppsats där forsknings-
uppgiften har varit att kritiskt analysera ramfaktorteorin. I avsnitten som följer resonerar jag 
kring uppsatsens bidrag till det musikpedagogiska fältet, ger en kort sammanfattning av 
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studiens resultat samt diskuterar några teman som synliggjorts genom studien. Kapitlet 
avslutas med några förslag på fortsatt forskning på temat ramfaktorteorin. 
 

6.1. Studien i en musikpedagogisk kontext 
Föreliggande studie har bedrivits i en musikpedagogisk kontext men utan att generera specifik 
musikpedagogisk kunskap inom områden som exempelvis musikaliskt lärande där 
forskningen syftar till att nå en djupare insikt om musikaliska lärprocesser (Hultberg, 2006,  
s. 14). Däremot utvecklar föreliggande uppsats kunskap om villkors uppkomst i form av 
statliga styrsystem för skolan, det vill säga system av lagar, förordningar och styrdokument 
som läroplan som påverkar både elevers lärprocesser, lärares arbetsvillkor i skolan och 
utformningen av ämnen som musik, vilket belyses i några studier och som jag nedan kommer 
att diskutera (Sandberg, 1996; Sandberg, m.fl., 2003). Enligt min uppfattning ligger en sådan 
forskning helt i linje med Hultbergs liksom även Sandbergs tankar om forskning om hur olika 
förutsättningar påverkar kunskapsutvecklingen i musikämnet och elevers musikaliska lärande 
(Sandberg, 1996; Hultberg, 2006).  
   Uppsatsen uppmärksammar även en forskningsinriktning som inte är så vanlig inom 
musikpedagogik, nämligen en kritisk analys av en teoribildning (ramfaktorteorin) som 
används i musikpedagogiska arbeten. För att kunna studera ramfaktorteorin har det varit 
nödvändigt att få erfarenheter från andra forskningsområden såsom pedagogik, statsvetenskap 
och organisationsforskning. Härmed har jag kunnat analysera hur processer som ligger 
bortom det musikpedagogiska fältet styr och formar villkor för ämnen i skolan som musik. 
Studiet av andra forskningsområden har även gett mig nya teoretiska verktyg (Latour) som 
varit nödvändiga för att analysera ramfaktorteorin och få svar på mina frågeställningar. 
Uppsatsen visar hur användbar Latours teoretiska modell kan vara i musikpedagogiska studier 
av maktsystem och av maktens elit. Genom att belysa andra teorier som används inom 
musikpedagogiken med liknande forskningsmetoder, skulle nya infallsvinklar och 
angreppssätt av olika musikpedagogiska problemställningar kunna utvecklas. 
   Att kritiskt studera ett fenomen eller innovation kopplat till betydelsefulla individer på 
maktpositioner är således inte så vanligt inom samhällsforskningen och i stort sett aldrig 
förekommande inom den pedagogiska eller musikpedagogiska forskningen, vad jag har 
kunnat finna. Studier som analyserar hur verkligheten styrs och formas av en maktelit är 
exempelvis Latour (1988), Stenlås (1998) och Miliband (1982).66 Dessa studier analyserar 
samhällsförändringar med fokus på grupperingar av människor som genom sina positioner i 
maktapparaten kan styra, övervaka och bibehålla en viss social ordning. I föreliggande studie 
har jag börjat med att följa en innovation i termer av ett tankeverktyg. Detta verktyg har i sin 
tur kopplat analysen till att omfatta en central aktör som utvecklat och använt sig av detta 
tankeverktyg. Genom aktörens olika positioner inom akademin och staten har det blivit 
möjligt att observera grupperingar av individer som varit betydelsefulla för ramfaktorteorins 
spridning eller översättning. Utifrån ett Latourskt perspektiv innebär översättningen att 
innovationen/innovatören kan tala om sig, eller annorlunda uttryckt, ta sig “rätten att tala” om 
sig (se fotnot 34) (Callon & Latour, 1981, s. 278, i Stenlås, 1998, s. 45).  

                                                
66 Latour visar i boken The Pasteurization of France (1988) hur mottagandet och framgången av Louis Pasteurs 
banbrytande teorier om mikroorganismer var socialt konstruerade. Stenlås analyserar i boken Den inre kretsen 
(1998) hur industrins ekonomiska elit under 1940-talet byggde upp opinionsbildande organisationer samtidigt 
som man genom stora ekonomiska insatser stödde den borgliga pressen och de borgliga partierna. Den engelske 
sociologen Ralph Miliband ger i Capitalist Democracy in Britain (1982) en pessimistisk bild av demokratins 
funktion och eliternas roll i samhället. 
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   Läsaren kan möjligen tycka att jag intresserat mig för mycket av aktören Lundgren, men 
fallet är unikt just genom hans många centrala positioner som professor i akademin, expert vid 
utbildningsdepartementet och GD för Skolverket. Utsagor som att ramfaktorteorin “varit och 
är en aktiv del av mitt eget tänkande” (Lundgren, 1994, s. 5), och att den är “ett verktyg för 
utbildningsplanering och samtidigt också en teori för att förstå 1980- och 1990-talets 
skolreformer” (Lundgren, 1999a, s. 31), stödjer mitt intresse för innovatören. När forskare 
vanligtvis granskar enskilda personer, handlar det ofta om statschefer, presidenter eller kungar 
– individer med mycket stor makt – och inte tjänstemän eller myndighetschefer som erhåller 
direktiv från sin uppdragsgivare. Men jag menar att Lundgren, vilket jag visat i studien, haft 
så pass stort inflytande i utbildningspolitiska sammanhang, att jag kan betrakta Lundgren som 
en aktör som både format maktstrukturer och fattat beslut som fått mycket omfattande 
verkningar. Lundgrens egen utsaga; “som skolverksdirektör fick jag möjlighet att genomföra 
mina teorier i praktiken” (Lundgren i Lytsy & Mellberg, 1999, s. 26), stödjer mitt fokus på 
Lundgren som makthavare. Som makthavare kan han också kritiskt granskas.  
 

6.2. Från analysverktyg till maktinstrument 
Ramfaktorteorin har varit en viktig faktor i förändringen av skolan under hela den studerade 
perioden, från 1967 till 1999, och gått från att vara ett verktyg för analys av skolan till att bli 
statens instrument för styrning av skolan. Studien åskådliggör hur ramfaktorteorin i slutet av 
1960-talet fokuserade på fysiska ramar (byggnader, byggstandard, buller, avståndet mellan 
hem och skola) och administrativa ramar (klassammansättning, klasstorlek, lärartäthet). I 
senare hälften av 1980-talet tar ramfaktorteorin språnget från akademin till det utbildnings-
politiska fältet och erbjuder lösningar på en rad problem med den skola som organiserats av 
Skolöverstyrelsen och som blivit starkt kritiserad från flera håll. Ramfaktorteorins ramar 
fokuserar nu på ideologiska ramar (uppnåendemål och riktlinjer), juridiska ramar (skollag  
och skolförfattning), ekonomiska ramar (genom fördelning av resurser) samt ramar byggda  
på utvärdering (transparens och återföring). Hur dessa fyra ramar mer i detalj påverkar 
skolans praktik har jag inte analyserat i denna uppsats. Men min övergripande slutsats är att 
den ideologiska ramen med läroplan, kursplan och skolplan utövar en mer kraftfull styrning 
på skolans personal än övriga ramar. Ramen utvärdering speglar skolans utveckling och håller 
så att säga skutan på rätt kurs. Dessa två ramar stöds av ramen juridik där skollagen med sin 
demokratiska förankring inte lämnar någon tvekan. Vi ser alltså hur ramarna samspelar och 
stödjer varandra. Den ekonomiska ramen är den ram som jag berört minst i studien eftersom 
den inte utövar påverkan på skolans styrning utifrån maktpositionen i Skolverket. Denna ram 
verkar från regeringen direkt till kommuner. Figur 3 nedan åskådliggör ramfaktorteorins 
ramar som möjliggör och avgränsar lärares handlingsfrihet. 
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i svensk grundskola vid 1990-talets början var synnerligen goda, och att nedgången därför varit 
ännu mer dramatisk än tidigare analyser visat. Sveriges försämrade resultat har enligt denna 
analys skett från en internationell toppnivå. (Skolverket, 2009a, s. 16) 

 
Innovationens resultat skiljer sig följaktligen inte från resultaten i den skola ramfaktorteorin 
en gång utmanade, så som det formulerats av professor Broady, en av ramfaktorteorins 
närmaste allierade:  
 

... om var tionde elev lämnar den [grundskolan] i förtid är den inte obligatorisk och om den 
sönderfaller i socialt åtskilda skolsystem är den ingen grundskola. (Broady, 1982, s. 8f) 

 
   Några förklaringsmodeller på elevers försämrade kunskapsnivå pekar på att 
undervisningens fokus har förskjutits från kunskapsinhämtning till hur undervisningen  
går till (betoning på didaktik). Pedagogiska reformer har inte lett till bättre kunskaper hos 
eleverna, utan handlar snarare om att förändra lärares attityder (Stenlås, 2009, s. 90).  
   Senare analyser av ämnen som musik och bild (Lindgren, 2006) visar att de estetiska 
ämnena har blivit områden som ska väga upp elevers tillkortakommanden i teoretiska ämnen. 
Det viktiga är att ha “kul” och att ha “kul” förknippas med att inte kunna något. Enligt 
Lindgrens analys blir läraren en terapeutisk pedagog. Marner (2006, s. 4f) benämner 
Lindgrens resultat som “den fritt skapande-doktrinen”, en föreställning där barnet är skapande 
redan från början. Därmed ses lärarens ämneskunskaper som mindre viktiga eftersom det är 
det personliga uttrycket hos eleven som eftersträvas.  
   Andra mer övergripande förklaringar är att skolan blivit ett rum för samförstånd, mer än  
för reflektioner kring och brytningar mellan olika uppfattningar. Skolan ses mer som en 
“hemmiljö” där lärarna ända sedan SIA-reformen 1974 uppmanas ha en mer omvårdande 
funktion och agera mer som inkännande terapeuter än som intellektuella motspelare. Var  
finns nu den alltsedan medeltiden utvecklade skolkultur där “tävling”, “utmaning” och “spel” 
mellan motsatta “principer”, “lag” och “individer” premieras? En sådan bildningstradition 
verkar, enligt den amerikanske antropologen, filosofen och jesuitpatern Walter Ong, inte 
finnas i dagens nyfeodala utbildningssystem. Dagens skola präglas av ett analogt lärande där 
kunskaper ska forma en individs identitet, istället för att ge lärdomar så att ny kunskap kan 
erövras (Ong, 1981, s. 29 ff, i Frykman, 1998, s. 57f). 
 

6.3.1. Olika aspekter på lärares professionalitet 
En annan aspekt på resultat är lärarnas arbetssituation som försämrats under den studerade 
perioden. Under 1990-talet har svenska lärares sjukskrivningar ökat och lärarkåren är en 
grupp som rapporterar höga siffror på negativ stress i olika kartläggningar och artiklar  
(Preisz, 2003 i Johansson, 2003; Skolverket, 2009b, s. 51; Dagens Nyheter, 10-05-27). 
Liknande resultat, vilket är särskilt intressant för denna uppsats, finner jag hos musik-
pedagogiska forskare (Sandberg 1996; Sandberg, m.fl., 2003) som analyserat musiklärares 
arbetssituation under perioden 1989 till 2003. Det som skiljer Sandbergs forskning från andra 
forskare som använt ramfaktorteorin, är att det ramfaktorteoretiska perspektivet, det vill säga 
statens sätt att styra skolan, har använts för att analysera olika ramars inverkan på musik-
lärares villkor och visat hur lärares förutsättningar alltmer kommit att försämras. Just för 
denna grupp finns det speciella problem där Sandberg talar om behovet av utbildning och 
kunskaper om olika styrdokument som läroplan och kursplaner, vilket skulle ge ett ökat 
handlingsutrymme för lärarna och därmed öka musiklärares professionalitet.  
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   Andra studier av skolan finner att lärarkåren värjer sig emot Skolverkets idéer om en ökad 
professionalisering av lärarkåren genom tillägnan av centrala styrdokument som nationella 
utvärderingar, skollag och förordningar, lägesrapporter över den egna skolans ekonomi, 
läroplan med uppnåendemål, strävansmål och etiklära, kursplaner och lokala skolplaner. Det 
är riktlinjer och påverkan som från lärarhåll uppfattas komma utifrån, från experter som inte 
delar den bakgrund som lärare har, och som definierar skolans problematik och lösningar. De 
centrala styrdokumenten har genom Skolverket blivit det dominerande sättet att kommunicera 
hur skolan fungerar. Inte som i den tidigare skolan organiserad av Skolöverstyrelsen, där en 
kommunikation utgjordes av samtalet lärare emellan om erfarenheter i skolfrågor med 
utgångspunkt i en gemensam inifrån genererad kunskapsbas. Detta traditionella erfarenhets-
utbyte gav lärarna handlingsfrihet och en hög grad av autonomi (Jacobsson & Sahlin-
Andersson, 1995). Ett liknande resonemang förs av Stenlås (2009, s. 45-61). Av 
resonemanget framgår två olika betoningar på vad professionalitet innebär, å ena sidan att 
lärarna ska sätta sig in i och följa uppifrån kommande påbud och direktiv, å den andra sidan 
att yrkesgruppen själv utvecklar kunskap och driver utvecklingen i området.  
   Lärarkårens påfrestningar förutspås redan 1987 i beredningsunderlaget där det sägs att det 
kan vara besvärligt för lärare att gå från en regelstyrd skola till en målstyrd skola som kräver 
att lärare måste vara beredda på att ompröva de egna värderingarna (DsU 1987:1, s. 228). 
Beredningsunderlagets lösning på denna problematik är en ökad professionalisering hos 
lärarkåren, med vilket beredningen menar ökad kännedom om skolpolitikens intentioner och 
skolans mål och riktlinjer (ibid., s. 240). Andra forskare har uppmärksammat att denna form 
av styrning, att lärare måste bli mer professionella, inte kommer från lärarna själva. Det är 
istället utomstående (pedagoger, managers, arbetsgivare) som arbetar med att förändra 
läraryrket. Detta benämns som “New Professionalism”, en arbetsgivarstyrd professionalism, 
vilket innebär en strävan att anpassa yrkesgruppen till nya arbetsvillkor (Evetts 2006a, s. 527, 
i Stenlås, 2009, s. 90). En för sammanhanget intressant norsk komparativ studie (Helgø & 
Homme, 2007) analyserar hur styrningen av skolan i Norge och Sverige påverkat lärares 
autonomi. Lärare i Norge har en högre grad av autonomi än lärare i Sverige. Det norska 
läraryrket karaktäriseras i termer av en “gammaldags” syn på professionalism, det vill säga 
höga interna kvalitetskrav, stort egenansvar och möjlighet att utöva ansenligt inflytande över 
sin arbetssituation. Norska lärare kan på en kollektiv nivå påverka utbildningspolitiken, 
medan lärare i Sverige säger sig ha ett individuellt stort handlingsutrymme men på det 
kollektiva planet en svagare professionell ställning än sina norska kolleger. Denna lägre grad 
av autonomi anses bero på styrreformer som bygger på kontroll och transparens av den 
svenska skolan. Av särskilt intresse är att i Norge kom målstyrningen av skolan 2006, medan i 
Sverige så tidigt som 1994. 
 

6.3.2. Ansvarsfrågan 
När nu historien skrivs om ramfaktorteorin fokuseras inte den typ av resultat som jag nämnt 
ovan. Istället handlar historiebeskrivningen om processerna för ett förutbestämt men ej 
specificerat mål, vilket kan göra historiebeskrivningen svårbegriplig för en utomstående.  
 

Ramfaktorteorin bygger på tankegången att ramar ger ett utrymme för en process. 
Ramarna ger eller ger inte möjligheter, de är inte orsaker till en viss verkan. Om däremot 
ett mål tydligt finns för en process måste ramarna anpassas för att göra den processen 
möjlig. (Lundgren, 1999a, s. 36) 
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Vad menar Lundgren med detta citat? Vad menas med “om däremot ett mål tydligt finns för 
en process måste ramarna anpassas”? Vad är det för mål? Jag har behövt en omfattande 
inläsning i området för att kunna tolka detta citat. Exempelvis har jag inte sett i någon text  
av Lundgren där han explicit beskriver läroplanens (Lpo 94) uppnåendemål som en ram som 
formats genom analyser med ramfaktorteorin, och hur han har kunnat förutse att lärarnas 
tidsanvändning förändrats i och med denna ram. Jag har heller inte funnit någon annan ram 
som Lundgren explicit beskrivit, utan ramarna och tankeverktyget fördunklas i ordrika 
textmassor. Genom min analys av ramfaktorteorin finner jag att det överordnade målet har 
varit att med skolan som verktyg förändra samhället och utjämna de sociala klasserna. Detta 
sägs explicit enbart i några få textavsnitt i den textproduktion som jag undersökt, men jag 
menar att analysen av ramfaktorteorins utveckling visar att denna inriktning finns genom hela 
den undersökta perioden.  
   Lundgren bemöter heller inte den kritik som riktats mot skolan som handlat om skolans 
former, dess organisation och lärares status. Han fokuserar istället på frågor som “Vad är 
2000-talets bildning?” (Lundgren, 1999b). Detta är en form av vad Deetz (1992, se även 
fotnot 54) benämner diskursiv stängning. Den som har makten att sätta agendan bestämmer 
vilka frågor som ska diskuteras och vilka som inte ses som legitima att prata om.  
   Är då ramfaktorteorin orsaken till de ovan redovisade resultaten? Självklart har 
innovationen/innovatören haft en betydelsefull roll i utvecklingen under de trettio åren med 
inflytande i skolans fält. Men under ramfaktorteorins tid har det också inträffat många 
händelser som innovationen/innovatören inte har kunnat råda över. Regeringsskiftet 1991,67 
just som Lundgren tillträtt som GD i Skolverket, eller kvalitetsstyrningens inträde på 
skolarenan mot slutet av 1990-talet är bara få exempel på förändringar. Andra 
samhällsförändringar av olika slag har säkert också spelat in. Forskare som Foucault 
formulerar detta som att när någon utövar makt vet han oftast vad han gör eller vill göra, 
däremot kan han aldrig överblicka eller kontrollera de slutgiltiga konsekvenserna av sina 
handlingar. Det finns alltid en osäkerhetsfaktor vilket leder till att handlingar ofta får andra 
effekter än de avsedda och att styrkeförhållandena kastas om (Nilsson, 2008, s. 87).  
 

6.3.3. De som skulle förändras 
Men någonting i skolans värld har faktiskt skett och som hänger ihop med de processer som 
jag har studerat i uppsatsen. Jag ser att ramfaktorteorins ram ideologi, det vill säga läroplanen 
(Lpo 94), har förändrat undervisningsprocessen. En av läroplanens mest styrande praktik är 
uppnåendemålen som innebär att alla elever ska klara vissa moment i undervisningen. Genom 
dessa har staten lyckats koppla styrningen till lärarnas praktik i klassrummet. Uppnående-
målen styr lärarna att ägna mycket kraft och tid för att hjälpa de svagare eleverna att uppnå 
målen. De elever som lättare når dessa mål behöver inte lika mycket tid och uppmärksamhet 
av läraren. Redan i Lundgrens avhandling uppmärksammade han klassrummets interaktions-
mönster där läraren har ordet, ställer frågor, får svar och är den som kommenterar svaren från 
eleverna (“basic rule for the teaching game”, se kap. 4.3.). Den nya läroplanen med 
uppnåendemål bryter detta mönster genom att den ställer nya krav på läraren. Det krävs en 
annan typ av undervisning för att hjälpa de svagare eleverna att uppnå målen. Därmed 
genomfördes en intention som formulerades redan i SIA-reformen 1974.  

                                                
67 Skolverkets arbete och inriktning verkar inte ha påverkats alltför mycket av regeringsskiftet 1991. De nya 
direktiven som kom till Skolverket i december 1991 av den borgliga regeringen följde till stora delar de direktiv 
som Skolverket fick av den socialdemokratiska regeringen i februari 1991. Skillnaderna var att i senare direktiv 
skulle “Europas bästa skola” utvecklas samt att ett större fokus skulle läggas på värdefrågor (Lundgren, 2006, s. 
363). 
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   Såsom jag förstår det var läroplanskoden verktyget för att utforma ramfaktorteorins 
läroplan. Med läroplanskoden kunde Lundgren analysera tidigare historiska läroplaner, hur 
dessa avspeglat och reproducerat samhällets sociala klasser och dess relation till varandra. 
Problemet, enligt Lundgren, låg i klassrummet och samspelet mellan lärare och elev. Utifrån 
dessa analyser formulerade Lundgren en läroplan där det blev möjligt att tänka sig vad som 
inte skulle kunna inträffa i interaktionen lärare elev. Intentionen med den nya läroplanen var 
således att förändra klassrumsdiskursen och sin förlängning skapa en helt ny 
samhällsmedborgare. 
 

6.4. Vikten av att skriva historien 
 
Det var Chi-Huang-Ti, kung av Tsin,  
Som lät bygga den kinesiska muren [...]  
Kinas historia ska börja med mig,  
Präntade Chi-Huang-Ti [...].  
(ur visan Kinesiska Muren av Evert Taube) 
 

Precis som kejsaren av Kina i Evert Taubes visa Kinesiska muren menade att historien ska 
börja med honom, vill varje makthavare styra historieskrivningen. Varje kung hade sin 
historieskrivare. I ramfaktorteorins utvidgning till läroplansteori finner jag en liknande 
strategi, vilket ligger helt i linje med alla makthavares intressen och är således i sig inget 
exceptionellt. I boken Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori skrivs 
skolhistorien utifrån innovatörens perspektiv. Boken har omarbetats i fem upplagor (senaste 
upplagan kom 1995) och har under många år varit kurslitteratur vid lärarutbildningen sedan 
1979 då den gavs ut för första gången.68 Denna historiebeskrivning finns också med i den 
statliga utredningen där innovatören var expert (DsU 1987:1) Även i en senare utredning av 
lärarutbildningen, En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109, s. 73f), återges en variant av 
denna historiebeskrivning. Ramfaktorteorin beskrivs här återigen som internationellt 
uppmärksammad, vilket jag, i de texter jag undersökt inom ramen för denna studie, inte har 
funnit vetenskapligt belägg för. Vissa kopplingar finns dock till Norge och Portugal. På detta 
sätt skrivs innovationen in i historien (se även kap. 4.4.1.).  
   I uppsatsen framgår det att innovatören haft många olika roller i den epok jag undersökt, 
från forskare, expert och utredare, till generaldirektör. Betydelsen av rollen som 
historieskivare av skolans utveckling har dock inte tidigare lyfts fram i studien. 
 

6.5. Studiens begränsningar  
Studien baseras enbart på dokument av olika slag. Det har inte gjorts några intervjuer med de 
aktörer som varit involverade eller som kan ha intressanta synpunkter på fenomenet och 
analysen. Sådana synpunkter kunde tillfört ytterligare djup i analysen, då strategier, 
kontroverser och liknande är en del som nu inte kunnat belysas. Inte heller har jag studerat i 
vilken utsträckning som ramfaktorteorins ideal och idéer fäst i skolans verksamhet. 
   En ståndpunkt som inte är ovanlig i svensk samhällsforskning är att övergripande strukturer 
och styrsystem visserligen förändras men att verksamheten skyddas från genomslaget av 
dessa förändringar, eftersom verksamheten annars skulle kunna skadas (se t ex Brunsson, 
                                                
68 Egentligen gavs boken ut redan 1978 men då med titeln Att organisera omvärlden: Om läroplansutveckling 
och läroplanstänkande som en P.M. till den då pågående gymnasieutredningen (Källa: 
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-7.htm, 2010-08-15). 
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2002). Min uppfattning är dock att det ramfaktorteoretiska tänkandet har haft ett stor 
inflytande på skolans praktik, men detta är en koppling som måste studeras närmare framgent.  
 

6.6. Fortsatt forskning  
Denna uppsats har identifierat ett område som inte har analyserats kritiskt inom vare sig 
pedagogik, musikpedagogik, statsvetenskap eller organisationsforskning. Forskning som 
behandlat skolans förändring under den studerade perioden 1967 till 1999 har inte 
uppmärksammat vare sig ramfaktorteorin eller Lundgrens många centrala positioner. 
Uppsatsen har visat att området är komplext och att här finns behov av mer forskning. 
Exempelvis har jag inte djupare analyserat ramfaktorteorins betydelse för formulerandet av  
en pedagogisk diskurs; hur diskursen har påverkat undervisning och forskning såväl inom den 
svenska musikpedagogiska forskningen som i svensk pedagogisk forskning i stort. En sådan 
studie skulle utifrån en diskursanalys dekonstruera ramfaktorteorins värdegrund och därmed 
synliggöra dess hegemoniska position inom svensk pedagogisk forskning och skola.  
   En mer noggrann analys av ramfaktorteorins ramar som ligger bakom skolans förändrade 
styrning skulle ge en djupare förståelse av skolans nuvarande struktur, exempelvis ramarnas 
inverkan på lärares och elevers arbetsvillkor i ämnen som exempelvis musik. Sådana studier 
ansluter sig därmed till en forskningsinriktning som initierats av forskare som Sandberg 
(1996). Skolverkets verksamhet bör analyseras närmare och analysen av ramfaktorteorin och 
dess allierade bör också utsträckas i tiden efter Lundgrens avgång som Skolverkets 
generaldirektör. Hur ramfaktorteorin utvecklas vid STEP69 där Lundgren är professor och 
vetenskaplig ledare med ett stort antal doktorander och forskare anknutna är således ett 
intressant område att studera.70 Naturligtvis är det också intressant att följa ramfaktorteorins 
utveckling inom mitt eget område musikpedagogik. Frågeställningar som kan vara intressanta 
att belysa är om det finns någon form av spegling mellan ramfaktorteorins ideologi och de 
dominerande teorierna i svensk musikpedagogisk forskning? 
   Denna uppsats har haft som syfte att denaturalisera en teoribildning som inte tidigare 
granskats närmare med ett utifrånperspektiv. Genom att kritiskt analysera de ideologier, 
intressen och styrformer som formar våra utbildningsinstitutioner skapas en grund för 
emancipatorisk delaktighet i den skola som har en så viktig roll i vårt samhälle. 

                                                
69 Forskningsgrupp för Studies in Educational Policy and Educational Philosophy vid Uppsala universitet. 
70 Ramfaktorteorins aktualitet visas av att forskare med anknytning till STEP medverkat i Skolverkets 
kunskapsöversikt (Skolverket, 2009) och där initierat ramfaktorteorin som ett fruktbart verktyg för att utveckla 
kunskap om hur olika faktorer samvarierar för elevers resultat (ibid., s. 33-34). 
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